
 Foi num dia chuvoso, 
cinzento e tristonho de abril 
que, depois de uma longa via-
gem da Alemanha, do Chipre 
ou da Roménia, finalmente os 
diferentes aviões aterraram 
na bonita cidade de Lisboa. 
Foi ao 15º dia do mês de abril 
de 2018 que os nossos par-
ceiros do projeto FACE, no 
âmbito do Programa de Par-
cerias Erasmus+, chegaram 
para conhecer Portugal. Este 
primeiro dia foi passado com 
as famílias que os receberiam 
durante uma semana. Parecia 
ainda faltar muito, mas o tem-
po voa quando estamos feli-
zes.
 O dia 16 (segunda-fei-
ra) foi o primeiro dia de tra-
balhos, da semana preenchi-
da que nos esperava a todos, 
na biblioteca, onde foi feita a 
receção com os discursos da 

praxe, assistimos a um peque-
no momento musical com os 
talentos que temos na nossa 
escola e foi tocado o “Hino da 
alegria” que é também o Hino 
da Europa, nada mais apro-
priado para começar uma 
semana de “Future Active Ci-
tizens of Europe” seguiram-se 
“ice-breakers” jogos para nos 
conhecermos melhor e fina-
lizámos com uma curta visita 

guiada pela Escola Secundá-
ria Manuel Cargaleiro. 
 No terceiro dia, tive-
mos as apresentações dos tra-
balhos sobre os direitos dos 
cidadãos, que durante meses 
preparámos, onde pudemos 
aprender um pouco mais da 
história da União Europeia e 
o que significa ser um verda-
deiro cidadão europeu.Hou-
ve também umas entrevistas 
no canal de rádio da escola 
(RTE) e, depois de almoço, um 
Workshop “Painting Europe” 

para usarmos os nossos dotes 
artísticos! Pintámos telas que 
irão percorrer várias escolas 
do país. Foi um dia cansativo 
mas muito produtivo!
 A quarta-feira, come-
çou com muita animação 
com o FlashMob dinamiza-
do pelos alunos portugueses 
e a manhã acabou com um 
Workshop organizado pela 
Associação Rato “Castle Eu-

rope” que nos proporcionou 
um dos melhores momentos 
de reflexão sobre os prós e 
contras da União Europeia... 
discutimos muito o assunto 
“Brexit” e chegamos todos à 
mesma conclusão: temos que 
ficar unidos, e sobretudo vi-
vermos informados, para que 
esta união económica e políti-
ca funcione! Às 15h do mesmo 
dia, partimos de autocarro em 
direção ao Cabo Espichel e Ar-
rábida onde pudemos apre-
ciar a magnífica paisagem e, 

mais tarde, 
desfrutar de 
uma “Sun-
set Party” 
com o Dj 
oficial An-
dré França, 
e com uma 
vista mara-
vilhosa no 
P o r t i n h o 
da Arrábi-
da! Regres-
sámos já 
depois do 
“sunset” es-
toirados de 
c a n s a ç o , 
mas muito 
felizes. Este-
ve um dia 
b e l í s s i m o 

de calor e uma noite calma 
como não acontece em mui-
tos verões.
 No dia seguinte visitá-
mos a  capital do nosso país 
- Lisboa – e os vários monu-
mentos que esta possui em 
Belém como a Torre de Belém, 
o Padrão dos Descobrimentos 
e o Mosteiro de Jerónimos. O 
guia mostrou-nos a impor-
tância daquele sítio na nossa 

história e na nossa identidade 
enquanto povo. Ás vezes cus-
ta a acreditar que um grupo 
de marinheiros portugueses 
se tenha aventurado e parti-
do à descoberta de um novo 
mundo “por mares nunca an-
tes navegados”. Depois de al-
moço, passeamos pela Baixa 
de Lisboa, ao mesmo tempo 
que realizávamos um “Peddy 
Paper”.
 Na sexta-feira (últi-
mo dia de atividades com os 
parceiros), deslocámo-nos 
até  Almada onde pudemos 
avistar uma paisagem mara-
vilhosa no topo do Cristo Rei, 
e almoçamos no restaurante 
“Pizza no Pátio”. Este foi tam-
bém o dia do Festive Dinner 
(com muita música, alegria 
e comida). Recebemos os di-
plomas e claro, houve algu-
mas lágrimas, na despedida, 
pois seria o último dia que ve-
ríamos alguns de nós! Novos 
amigos com quem partilhá-
mos tanto durante uma se-
mana. Levaram um pouco da 
nossa cultura e deixaram um 
pouco da deles.
 No dia 21 (sábado), o 
último dia, levámos os nos-
sos companheiros alemães, 
romenos ou cipriotas ao ae-
roporto e houve as últimas 
despedidas... foi então que 
nos apercebemos do quão rá-
pido aquela semana passara 
e do quão incrível tinha sido 
voltar a encontrar pessoas e 
conhecer outras caras novas! 
Estes dias foram únicos e es-
peramos que haja futuros en-
contros tão bons como este!

Inês Pinto e
Miguel Mesmoudi
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Para Sempre, Lourinhã!
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Portugas de visita a Napoli

JOVENS FILÓSOFOS
Um Colóquio com 12 anos

       Todos os estudantes, in-
dependentemente das faixas 
etárias e costumes, desejam 
incessantemente desbravar o 
mundo e visitar os mais diver-
sos locais, algo que pode tam-
bém ser justificado pelo am-
biente pesado e até mesmo 
frustrante do nosso quotidia-
no. Por isso mesmo, as visitas 
de estudo são ótimas oportu-
nidades para descontrair e ao 
mesmo tempo obter conheci-
mento sobre variadíssimos as-
suntos que, a longo prazo, se 
pode revelar importante.
 Esperava ansiosamen-
te pela chegada do dia vinte 
de Fevereiro e já quase sem 
unhas, quando o dia finalmen-
te chegou. Curiosamente, ao 
contrário dos outros dias abor-
recidos e monótonos, neste 
dia acordei cheio de energia 
preparado para uma nova 
aventura. Por incrível que pa-
reça a Lourinhã envolveu-me 
numa experiência única para 
todos os sentidos. Ainda hoje 
tenho dificuldade em descre-
ver aquilo que os meus olhos 
viram, não fosse este pequeno 
Concelho tão deslumbrante! 
Pela manhã senti uma certa 
ansiedade e isso não posso 
negar. A ansiedade típica de 
quem está prestes a explorar o 

desconhecido, acompanhada 
de uma imensa hiperativida-
de, foram talvez as sensações 
mais relevantes no início da vi-
sita. Com o tempo, essa ansie-
dade foi desaparecendo e co-
meçou a fluir um clima alegre, 
comum a todos os estudantes. 
Foi nesse momento que senti 
que esta experiência inesque-
cível iria verdadeiramente co-
meçar.
 No momento da che-
gada olhei a meu redor e tudo 
parecia radiante. A conjunção 
da suavidade e cor da areia 
com o som resultante das 
ondas do mar era indiscuti-
velmente agradável, o que 
contrastava com a voz grave 
e desgastada do guia. Visitá-
mos então a praia do Caniçal 

e a praia de Paimogo que mais 
tarde revelaram ser bastante 
idênticas, não morfologica-
mente, mas relativamente nos 
sentimentos que estas trans-
mitem a quem as visita: uma 
calma e tranquilidade nunca 
antes sentida por mim e cer-
tamente pelos meus colegas. 
Quase como se estivéssemos 
isolados de todo o resto do 
mundo.
 Já com a barriga a dar 
horas, todos juntos, almoçá-
mos num parque em que não 
faltava euforia. As crianças, 
adolescentes e adultos ali pre-
sentes fizeram daquele espa-
ço público um verdadeiro lo-
cal de convívio e festa. 
 Após o almoço impro-
visado, seguimos viagem para 

o Dino Parque que se revelou 
como uma verdadeira obra 
de arte e nesse sentido, tenho 
que dar mérito a quem de-
senvolveu este projeto. Uma 
entrada bastante convidativa, 
métodos de aprendizagem 
didáticos e um bom ambien-
te são algumas das coisas que 
este museu ao ar livre pode 
oferecer a quem o quiser vi-
sitar. Naturalmente, gosto de 
sentir que sou bem-vindo em 
qualquer sítio que entre e, 
nesse sentido, os profissionais 
aqui presentes fizeram ques-
tão de nos receber com todo 
o carinho. Não há dúvida que 
aprender em grupo, num am-
biente alegre e num espaço 
agradável torna mais fácil a as-
similação de conhecimentos.  
 Após esta longa e des-
gastante visita, já com a cons-
ciência de que no dia seguinte 
voltaríamos a enfrentar um dia 
de aulas, regressámos à Mar-
gem Sul, região pela qual te-
nho uma grande empatia não 
fosse eu Almadense de cora-
ção e alma! Certamente um 
dia para recordar e que ficará 
imortalizado na minha memó-
ria!

Gonçalo Marujo 10° A 

 No dia 11 de março às 
15 horas e 55 minutos, a equi-
pa de portugas partiu para a 
terra da pizza, da massa, do 
gelado, da moda e de muito 
mais, onde ficaria instalada na 
cidade de Portici, a 20 minu-
tos de Nápoles. Esta equipa foi 
constituída por quatro profes-
soras e seis alunos e integrou a 
comitiva do projeto FUTURE.
 Sendo o Erasmus um 
programa europeu cujo obje-
tivo é inspirar união, respeito, 
diversidade e harmonia entre 
diferentes culturas, este come-
çou por ser cumprido desde 
o primeiro momento em que 
os portugueses puseram pés 
em Itália, não só pelos hospe-
deiros como também pelas 
respetivas famílias. A equipa 
lusitana mostrou a sua hospi-
talidade ao chegar, oferecen-
do produtos mais portugue-
ses que D. Afonso Henriques, 
como chouriço, queijo, pastéis 
de nata e réplicas do galo de 
Barcelos.
 No primeiro dia de ati-
vidades curriculares, foram co-
nhecidos os grupos integran-
tes do projeto (da Polónia, da 
Alemanha e da Noruega), as-
sim como a escola italiana Isti-
tuto Istruzione Superiore Carlo 
Levi que mostrou as suas dife-
renças, sendo uma escola com 

menos espaços abertos que a 
nossa. Nesta escola, todos os 
alunos do Erasmus+ come-
çaram a conhecer-se através 
de atividades artísticas como 
dançar, cantar e pintar.
 No dia seguinte, após 
uma conferência sobre o pro-
jeto Erasmus, foram apre-
sentados os produtos locais 
como salami, formaggio e um 
delicioso olio d’oliva (azeite), 
relacionado com a indústria 
alimentar, assim como um  
centro de investigação onde 
procuravam obter os melho-
res processos de acondiciona-
mento dos alimentos. Neste 
dia, os portugueses também 
passaram a conhecer uma 
iguaria que não conheciam, a 
pizza frita, enquanto passea-
vam e conheciam Portici. Fora 
do âmbito escolar, e mais no 
âmbito social, os alunos per-
tencentes ao projeto diverti-
ram-se na sala de jogos local.
Na quarta-feira, toda a equipa 
multicultural dirigiu-se à cida-
de de Nápoles para um sola-
rengo e espetacular dia, onde 
se conheceu esta maravilhosa 
cidade, experienciou-se mais 
iguarias italianas e apreciou-se 
um belo museu de arte. Nesse 
dia houve muitos pés dori-
dos, mas houve acima de tudo 
muitos sorrisos.

Com apenas mais um dia em 
Itália, os alunos visitaram a 
costa de Sorrento, caraterizada 
pelas suas praias de areia vul-
cânica. De seguida, houve um 
grande banquete no restau-
rante Pizza a’Metro, que como 
o nome indica serve pizza com 
um metro de comprimento e, 
como não podia faltar, para 
acabar o almoço os portugue-
ses deliciaram-se com um belo 
gelado italiano. Ao final da tar-
de, iniciou-se a festa de despe-
dida, onde se comeu muito e 

dançou-se ainda mais. No fim 
da festa, os alunos não conse-
guiram evitar de se sentir tris-
tes pela despedida e como é 
óbvio algumas lágrimas foram 
derramadas.
Ao chegar o términus da via-
gem, esta equipa de portugas 
teve de abandonar Nápoles, 
com um algum desalento, mas 
também com uns quilinhos a 
mais.
     
 Mafalda Soares

O meu berlinde favorito

 Eu era um menino do 5º ano como outro menino qualquer da 
minha idade que adorava o jogo do berlinde. Era um dos melhores da 
escola e ganhava até aos meus velhos. O berlinde que mais recordo 
é um que eu tinha ganho numa aposta com o meu berlinde perfeito, 
que ninguém tinha, mas que todos queriam.       
 Eu chamava-o de Marte, porque o berlinde era da mesma cor 
daquele planeta. Um dia, eu estava tão confiante que perdi o meu ber-
linde especial no jogo das 3 covas. Fiz tudo para o recuperar, mas não 
consegui e andei muito triste, durante uns dias, até que decidi treinar 
para reaver o meu berlinde. 
 Quando estava preparado, voltei a desafiar o jogador que tinha 
o meu berlinde “Marte”, mas não o consegui vencer. Ele chegou ao pé 
de mim e disse-me que foi um bom jogo e  que há muito tempo não se 
divertia assim com alguém. “Toma o teu berlinde, acho que é especial 
para ti”, disse ele. Agradeci-lhe e nunca mais exibi os meus berlindes 
preferidos.                                                                        

Kenny Silva e Graciano Cá, 8º D
(Disciplina de OCE – Educação Patrimonial)

 No dia 11 de maio de 2018, sexta-feira, 
8 alunos da nossa escola apresentaram co-
municações no 12º Colóquio dos Jovens Fi-
lósofos que se realizou na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, organizado pela Esco-
la Secundária dos Casquilhos.
 Pelo 12º ano consecutivo a professora 
Maria Emília Santos, dos Casquilhos, com a 
colaboração de outros docentes da sua esco-
la, concretizou esta iniciativa de extraordiná-
rio interesse para a formação de estudantes 
do ensino secundário. Neste colóquio os alu-
nos são as estrelas e os oradores, apresentan-
do comunicações criadas  a partir da leitura 
de textos de caráter filosófico ou literário. A 
apresentação de uma comunicação exige 
pesquisa, leitura atenta e crítica, reflexão e 
problematização, criação de uma tese e da 
respetiva argumentação, para além da capa-
cidade de comunicar oralmente de forma efi-
caz e apelativa. Por estes motivos, os profes-
sores de Filosofia Isabel Silva, Camila Viana e 
José Martinho, reconhecendo a importância 
desta iniciativa para o desenvolvimento de 
competências essenciais para o sucesso aca-
démico e profissional dos seus alunos, acei-
taram o amável convite da Escola Secundária 
dos Casquilhos para participarem.
 Os nossos alunos - Mafalda Soares, Ma-
tilde Cabaço, Mariana Nogueira, Celeste San-
tos, João Eugénio e Valéria Moraru do 11ºA, 
Patrícia Trindade do 11ºB e Bárbara Sexauer 
do 12ºG – estão de parabéns pela coragem 
que demonstraram ao aceitar este desafio e 
pela qualidade dos trabalhos que apresenta-

ram, deixando a nossa escola orgulhosa devi-
do à persistência, autonomia e boas compe-
tências de comunicação que demonstraram.
 Os professores de Filosofia envolvi-
dos esperam poder manter no futuro esta 
parceria com uma escola de outro Concelho, 
contribuindo para construção de uma escola 
aberta ao mundo, à criatividade e à constru-
ção de um futuro sustentado nos valores da 
livre crítica e da comunicação.

Isabel  Silva

        E eis-nos chegados quase ao 
fim do ano letivo. Como passou de-
pressa! 
        Neste número damos conta do que 
mais importante se passou na escola 
e na comunidade, nos últimos meses. 
Falaremos da Semana da Leitura, 
dos projetos do Clube Europeu, com 
destaque para o Erasmus+. O Ano 
Europeu do Património Cultural tam-
bém não será esquecido, bem com as 
Olimpíadas da Psicologia, atividade 
integrada na semana da disciplina. O 
aniversário do nosso patrono, mestre 
Manuel Cargaleiro tem grande des-
taque, uma vez que as atividades re-
alizadas no âmbito do Cargaleiro Art 
Fest que o Outra Margem descreve, 
tiveram como objetivo principal ce-
lebrar tão importante data. O 25 de 
abril também será recordado através 
do testemunho que quem o viveu de 
uma forma diferente mas não menos 
intensa.
        Temos consciência que muito fica 
por dizer e, desde já, esperamos a vos-
sa compreensão se algum aconteci-
mento importante não foi noticiado.
        Queremos aproveitar o “pouco 
tempo” que nos resta para agradecer 
a todos os que simpaticamente cola-
boraram connosco, enviando artigos 
e aos nossos leitores, eles são a razão 
por que existimos. 
       Desejamos a todos os alunos o 
maior sucesso escolar. Para o próximo 
ano contamos, de novo, com todos, e 
mesmo aqueles que este ano termi-
nam o secundário e se preparam para 
entrar no ensino superior ou no mun-
do do trabalho, podem continuar a 
colaborar enviando artigos interes-
santes, com experiências e vivências 
diferentes mas não menos enriquece-
doras.

Por agora, boas férias e até para o 
ano!

  Luísa Pereira
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VISITA DE ESTUDO
Assembleia da República

SEMANA DA LEITURA
  12ª Edição

PENSAR QUE SOMOS UM MAR...
Que Nunca Mais Tem Fronteiras

        Respondendo ao desafio 
mais uma vez lançado pelo Pla-
no Nacional de Leitura, os pro-
fessores do Departamento de 
Línguas e a Biblioteca Florbela 
Espanca arregaçaram as man-
gas e deitaram mãos à obra na 
preparação e concretização de 
mais uma Semana da Leitura, 
que vai na sua 12ª edição.
        Assim, a escola acordou na 
segunda-feira com a já habitu-
al faixa colocada em local bem 
visível a anunciar a abertura da 
semana da leitura e também, 
para surpresa de todos, com 
poemas frases e citações espa-
lhados por todos os pavilhões 
da escola. 
        A abrir a semana tivemos, 
na segunda-feira, a celebra-
ção da língua francesa através 
das Francofolies, conjunto de 
atividades de que fazia parte 
a exposição de trabalhos dos 
alunos de diversos anos, rea-
lizados nas aulas de francês e 
a venda de doces tradicionais 
franceses para angariação de 
fundos que ajudarão a reduzir 
o preço da inscrição nos exa-
mes DELF Scolaire. 
        No intervalo das 10, vários 
alunos distribuíram frases e 
citações “saborosas”, acompa-
nhadas de rebuçados que ado-
çavam ainda mais a boca de 

quem as lesse.
        Terça-feira foi o dia do peddy 
paper literário destinado aos 
alunos do ensino básico que, 
ruidosa e entusiasticamente, 
correram pela escola em busca 
de pistas literárias que os levas-
sem a concluir a prova em pri-
meiro lugar.
        O concurso de gramática 
“Quem Quer Falar Bem?” não 
podia faltar e não faltou, atra-
vés de três eliminatórias (a 
primeira teve lugar antes da 
semana da leitura), apurou-se 
uma campeã: a Cátia Dâmaso 
do 7ºA que brilhou e mostrou 
que não há idade para se saber 
gramática como deve ser. Para-
béns Cátia!
        Nota baixa para a chuva 
que, na quarta-feira, resolveu 

aparecer sem ser convidada 
e inviabilizou a vinda à esco-
la dos meninos do infantário 
(mas como estava a fazer falta, 
já está perdoada). Mas a pro-
messa está feita: virão no ter-
ceiro período para disfrutarem 
de uma manhã inteirinha só 
para eles, com teatro (pelo gru-
po de teatro da escola), contos 
e outras surpresas.
        Na quinta-feira o assunto 
foi mais sério. Num debate or-
ganizado por alunos do 11º B e 
destinado a alunos do 8º ano, 
falou-se da importância da lei-
tura na construção de um cida-
dão interventivo.
        Ao final da tarde deste mes-
mo dia foi tempo de deixar a 
emoção vir à flor da pele. Acon-
teceu o sarau de poesia! Sem 

dúvida, um dos momentos al-
tos desta semana. Alunos, pro-
fessores e até alguns pais reve-
laram-se verdadeiros diseurs 
de poesia. Foram momentos 
mágicos aplaudidos por todos.
        Ah! Falta referir que tivemos 
a honra de contar com a pre-
sença de Fernando Pessoa que, 
placidamente sentado na sua 
tão famosa mesa do café Brasi-
leira do Chiado, assistiu a tudo 
durante toda a semana, certa-
mente agradado com o que viu 
e ouviu. Claro que estou a falar 
do magnífico painel realizado 
por alunos de artes com a aju-
da dos seus professores e onde 
toda a comunidade educativa 
era convidada a libertar o escri-
tor que há em cada um de nós 
deixar lá um poema uma frase, 
um desenho…
Enfim, foi uma verdadeira fes-
ta do livro e da leitura como 
ato comunicativo, espaço de 
encontro criativo e inspirador. 
Viva a leitura!
        Um agradecimento especial 
às professoras Conceição Cari-
nhas e Isabel Martins que co-
laboraram na confeção do pai-
nel e à professora Maria João 
Cunha que concebeu o cartaz 
da semana da leitura.

  Luísa Pereira

 No dia 11 de janeiro de 2018, os alu-
nos do 12º H, 12º E, e 11F, acompanhados 
pelos professores Ana Pires, José Marti-
nho, Noémia Fernandes e Rosa Nogueira 
participaram numa visita de estudo à As-
sembleia da República, no âmbito das dis-
ciplinas de Sociologia e Economia. Esta vi-
sita tinha como objetivo aprendermos um 
pouco mais sobre este órgão de soberania.
 Durante a manhã, efetuamos uma 
visita guiada pelo Palácio de São Bento, 
conduzida pela Relações Públicas, Dr.ª Eli-
zabete, que começou por contar um pou-
co da história da Assembleia e do Palácio 
de S. Bento. Ficámos a saber que este pa-
lácio é composto por várias salas: a Sala 
das Sessões, a Sala dos Passos Perdidos, a 
antiga Sala do Senado, o Salão Nobre e o 
Museu Histórico-Bibliográfico.
 Acompanhámos a guia até uma 
extensa sala, decorada com seis 
painéis de azulejos, onde se en-
contrava o refeitório dos mon-
ges na altura em que o edifício 
funcionava como Mosteiro de 
S. Bento.  Contou-nos a história 
daquela sala e dos painéis, infor-
mou-nos também que existem 
dois grupos de funcionários na 
Assembleia da República, um 
que trabalha diretamente com 
os deputados e o outro, onde a 
guia se insere, trata entre outros 
assuntos, deste tipo de visitas. 
Depois de termos aprendido 
mais um pouco sobre o local 
onde nos encontrávamos, a guia 
acompanhou-nos até outro lo-
cal, onde nos explicou como fun-
ciona a hierarquia do poder em 
Portugal: o primeiro órgão de soberania é 
o Presidente da República, que fiscaliza a 
Assembleia, o segundo órgão é a Assem-
bleia da República, presidida pelo Presi-
dente da Assembleia, que fiscaliza as ações 
do Governo que é, por sua vez, chefiado 
pelo  Primeiro Ministro, terceiro órgão de 
soberania e por último os Tribunais , e tam-
bém todo o processo de elaboração das 
leis até à sua entrada em vigor. A seguir, 
dirigimo-nos até uma parte da igreja do 
mosteiro, onde explicou que o teto dessa 
mesma igreja era mais alto, no entanto foi 
reduzido para que se pudesse aumentar 
o edifício. Depois, pediu-nos para que ob-
servássemos a estátua de Carlos I, coloca-
da numa reentrância de uma das paredes, 
dizendo que esta se situava na sala do Se-
nado, mas, ao tornarmo-nos uma repúbli-
ca, foi substituída pela estátua da Repúbli-
ca. Explicou logo de seguida que a entrada 
da igreja é exclusiva para receber perso-
nalidades importantes, tais como os reis, 
presidentes e ministros de outros países, e 
que tirando essas ocasiões, é uma entrada 
raramente usada. Continuando a nossa vi-
sita pela Assembleia, subimos a Escadaria 
Nobre, sobre a qual se encontra suspenso 
um imponente candelabro que conta com 
144 lâmpadas e onde se podem observar 
2 trios de pinturas, em paredes opostas. Na 

parede que dá acesso à Sala das Sessões, 
estão representadas as Cortes de Leiria de 
1254, onde o rei reuniu com os represen-
tantes do povo; na parede que dá acesso 
à Sala do Senado, estão representadas as 
principais atividades do reino no séc. XV, 
a agricultura, a indústria e o comércio. De-
pois de observarmos e ouvirmos a explica-
ção sobre as representações que estão nas 
paredes, seguimos em direção da  Sala do 
Senado.
 A Sala do Senado, que acolheu a Câ-
mara dos Pares, foi inicialmente construída 
no espaço onde antes se situava a Sala do 
Capítulo do antigo mosteiro. Porém, tendo 
em conta que este espaço não satisfazia as 
necessidades da Câmara, trinta anos mais 
tarde foi construída uma nova sala, de for-
ma semicircular. A designação da Sala do 
Senado apenas lhe foi conferida no perío-

do da I República, sendo até então desig-
nada por Sala dos Pares do Reino. Durante 
o período do Estado Novo, a sala acolheu 
a Câmara Corporativa. Atualmente, devido 
ao sistema monocameral instituído pela 
Constituição de 1976, esta sala é utilizada 
para reuniões das comissões, para traba-
lhos dos grupos parlamentares, para ses-
sões solenes, seminários, colóquios e, ain-
da, para reuniões internacionais, para as 
quais foram instaladas, na última galeria, 
cabinas para tradução simultânea. Nesta 
sala também se realizam as sessões nacio-
nais do Parlamento dos Jovens. 
 Depois de sentados na Sala das Ses-
sões, foi-nos dito que estávamos a ocupar 
a bancada parlamentar do PS e um dos 
lugares era do deputado que pertencia ao 
PAN. Foi-nos dito a que partido pertencia 
cada bancada parlamentar e onde se sen-
tavam os deputados, tal como o respetivo 
número de membros dos partidos.
 Durante a visita visitámos ainda, o 
Refeitório dos Monges, onde atualmente 
se localiza o Centro de Acolhimento ao Ci-
dadão, onde podemos assistir a filmes so-
bre a Assembleia da República e também 
aceder a informação sobre o parlamento, 
e também a Sala dos Passos Perdidos onde 
podemos observar seis grandes telas pin-
tadas por Columbano Bordalo Pinheiro, 

onde são invocados alguns dos mais ilus-
tres estadistas nacionais. Esta divisão fun-
ciona como sala de espera e é utilizada 
também pelos jornalistas para entrevistas 
a deputados. Por fim, visitámos a Sala das 
Sessões, onde várias vezes por semana, os 
deputados reúnem para debater e apro-
var legislação importante para o futuro 
do nosso país, e onde tivemos também a 
oportunidade de nos sentarmos nas ban-
cadas dos deputados. Depois de sentados, 
fomos informados que estávamos a ocu-
par a bancada parlamentar do PS e que 
um dos lugares era do deputado que per-
tencia ao PAN, para finalizar ficamos a sa-
ber a que partido pertencia cada bancada 
parlamentar, assim como o número de de-
putados com assento parlamentar (230).
 Durante a tarde, um pouco depois 
das 15h, assistimos a um debate, sentados 

nas galerias destinadas ao pú-
blico, situadas no primeiro e se-
gundo piso, enquanto, nas suas 
bancadas, já se encontravam os 
deputados a debater o projeto 
de lei apresentado pelo deputa-
do do Bloco de Esquerda, Moi-
sés Ferreira, sobre “Legalização 
da Cannabis para fins medici-
nais”. Neste debate participaram 
o PPD/PSD (Partido Social De-
mocrata), o PS (Partido Socialis-
ta), o BE (Bloco de Esquerda), o 
CDS/PP (Partido Popular), o PCP 
(Partido Comunista Português), 
o PAN (Pessoas, Animais, Natu-
reza), o PEN (Partido Ecológico 
Nacional) e o CDU (Coligação 
Democrática Unitária), neste 
debate cada Grupo Parlamentar 

teve direito a uma intervenção de três mi-
nutos, à exceção do PAN, que teve apenas 
um minuto, e do BE que, como autor da 
iniciativa, dispôs de mais um minuto. Tam-
bém foram debatidos “O carnaval como 
feriado obrigatório”, e “A comparticipação 
do governo para monitorizar e tratar a dia-
betes “A sessão plenária foi presidida pelo 
presidente da Assembleia da República 
Eduardo Ferro Rodrigues.
 Enquanto permanecemos nas ga-
lerias uma deputada e ex-aluna da nossa 
escola foi-nos cumprimentar. Infelizmente 
não pudemos ficar até ao fim desta sessão 
plenária e regressámos então para a nossa 
escola.
 Com este dia passado na Assem-
bleia da República, podemos concluir que 
aprendemos bastante acerca da política 
do nosso país e ficámos a conhecer melhor 
o funcionamento deste órgão de sobera-
nia pelo que não podemos deixar de reco-
mendar esta visita .

Ana Ferreira 
Ana Beldroegas

Beatriz Branco 
Beatriz Deus
Beatriz Gens
Irina Ibraimo

Mafalda Deus
Nádia Graça

Primeiro era preciso escolher 
os textos. Muitas palavras pas-
saram pela memória dos nos-
sos olhos e ouvidos. Até que 
nos “chegou” o incontornável 
poema do Ary: As Portas que 
Abril abriu. Estava decidido: 
seria este a coluna vertebral do 
evento! 

Depois chegaram as palavras 
da Sophia, da Hélia, da Lídia e 
do Manuel… Todas tinham lu-
gar marcado…
E as músicas: tanta coisa boni-
ta para escolher e tão pouco 
tempo!
Ainda havia as imagens. Tan-
tas, tantas … à espera de se-
rem colhidas… para ilustrar 
palavras e canções.

Os jovens trouxeram as vozes, 
trouxeram as guitarras e a per-
cussão… e toda a contagiante 
energia… e todo o entusiasmo 
dos 16 anos… Eram dezoito, 
vinham de seis turmas diferen-

tes do ensino secundário (re-
gular e profissional).
Com a ajuda dos jovens, foram 
escolhidas as músicas. 
José Afonso, Xutos e Pontapés, 
Sérgio Godinho, Fernando Tor-
do, Chico Buarque.

E havia tão pouco tempo para 
ensaiar… Conseguiremos, 
mais uma vez, construir o mi-
lagre de uma coisa bonita … 
quase sem ensaios? 

À hora marcada, no dia 26 de 
Abril, todos nós comparece-
mos na Biblioteca. Primeiro 
para um ensaio geral e depois 
para o recital, às 15h30. 

E aconteceu:  Poesia, Música, 
História, Emoção, Memória, 
Conhecimento – a Escola de-
veria ser sempre assim, APREN-
DER devia ser isto…

As vozes que nos deram as 
cantigas, as mãos que das cor-

das fizeram som, as bocas que 
ofereceram versos e histórias, 
o olhar atento de quem geriu 
as imagens… a todos agrade-
cemos esta bela construção. 
Juntos conseguimos… erguer 
um pequeno “monumento”  
(efémero, mas memorável)  em 
torno dessa data histórica que 
é o 25 de Abril de 1974. 

Os construtores do “monu-
mento”:
 
12ºG:  Frederico de Brito
11ºA:  Afonso Parra, Alípio Fi-
lho, Celeste Ricardo, Guilher-

me Lopes, João Batista, João 
Eugénio, Mafalda Soares, Ma-
riana Nogueira, Renato Gomes, 
Valéria Moraru
  Professoras:  Ana Baltazar  e   
Fátima Veríssimo  (concepção  
e  coordenação)
11ºB:  Nathália Souza, Raquel 
Pereira
11ºJ:  Edmero Mota, João Si-
mões, Seco Banjai
10ºF:  Carolina Margarida
10ºG:   Beatriz Rodrigues

Ana Baltazar, 
Fátima Veríssimo
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DIA DA MEMÓRIA
Recordar para nunca esquecer

 No passado dia 24 de 
Abril, realizou-se mais uma edi-
ção das Olimpíadas da Filosofia, 
um dos eventos que marcaram a 
Semana da Filosofia e Psicologia 
na Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro. Os participantes, 
alunos do 11º ano, juntaram-se 
numa atividade lúdica com o in-
tuito de testarem as suas capa-
cidades filosóficas. Com a coor-
denação dos professores Camila 
Viana, César Ferreira e Iolanda 
Antunes do grupo de Filosofia, 7 
turmas - A, B, C, D, F, G e H- em 
equipas constituídas por três 
alunos com as melhores médias 
de cada turma na disciplina de 
Filosofia, vieram competir para 
determinar a turma vencedora 
nestas Olimpíadas.
 A prova foi composta por 
três rondas, sendo que da primeira passaram, entre 7 equipas, 4 
delas (as turmas C, A, G e F), da segunda ronda seguiram duas 
equipas, que depois vieram a disputar a final, ficando a turma A 
em terceiro lugar, a G em segundo e a vencedora do concurso a 
turma C.
 Foram também entregues prémios de participação a to-

dos os alunos de todas as equi-
pas, ficando a entrega dos pré-
mios aos três primeiros lugares 
marcada para outro evento, que 
decorrerá no dia 2 de maio e in-
cluirá membros da Direção e os 
coordenadores da atividade. A 
entrega destes prémios aos alu-
nos só foi possível com o ines-
timável contributo das Editoras 
Porto e Asa que, tal como nos 
anos anteriores, se prontifica-
ram a oferecer uma grande di-
versidade de materias didáticos 
que muito dignificaram esta ini-
ciativa.
 Assim, terminaram mais 
umas Olimpíadas da Filosofia, 
que mais uma vez mostraram 
o que de melhor há na Escola 
Manuel Cargaleiro, não só des-
tacando a qualidade dos alunos 

que a frequentam, mas também a iniciativa da Escola e dos pro-
fessores em promover atividades que dão asas ao conhecimento 
e cultivam o gosto pelo saber.

Estela Miguel Rocha Malveiro, 11ºB

 “Psicologia”: substan-
tivo feminino composto por 
dez letras, resultante de um 
processo de composição mor-
fológica, que, em sentido de-
notativo, pode ser interpreta-
do como “a ciência que tem a 
seu encargo o estudo e a com-
preensão do comportamento 
humano, bem como dos seus 
processos mentais”. É por tudo 
isto a seu respeito que tentar 
definir psicologia para dela fa-
lar não é tarefa fácil.
 Decerto que os grandes 
vultos da psicologia não se 
alastrariam tanto na sua ex-
plicação, nem, muito menos, 
seriam tão minuciosos com a 
mesma. No atinente às suas 
perspetivas pessoais, tenho a 
certeza que, divergindo ape-
nas no grau e na convicção, 
todos concordariam que a psi-
cologia é um poderoso meca-
nismo de introspeção. Devido 
à versatilidade de que é dota-
da, não nos podemos simples-
mente limitar a atribuir-lhe o 
mero estatuto de ciência ou 
disciplina; temos igualmente 
de a encarar como uma plata-
forma privilegiada para o au-
toconhecimento das nossas 
virtudes e tendências e, simul-
taneamente, para o aperfeiço-

amento das nossas cosmovi-
sões.
 O Torneio de Psicologia, 
realizado no passado dia 26 
de abril, no auditório Teresa 
Ferreira, é uma tradição esco-
lar que se perpetua há mais de 
vinte anos e tem, por objetivo, 
congratular e reconhecer o 
mérito dos alunos pelo esfor-

ço, a dedicação, o empenho, 
a força de vontade e, sobre-
tudo, pelo trabalho investido 
no estudo da disciplina. De ca-
rácter maioritariamente didá-
tico, mas também interativo, 
o torneio promove uma com-
petição amigável entre as tur-

mas e proporciona, ao mesmo 
tempo, um bom ambiente de 
convivência.
 Sob orientação do pro-
fessor César Ferreira que, nos 
momentos iniciais, explicitou 
o regulamento do torneio, 
cada equipa tinha de respon-
der a três perguntas de es-
colha múltipla sobre as mais 

variadas temáticas lecionadas 
ao longo do ano. Dispondo 
apenas de 40 segundos por 
questão, só seria permitida a 
passagem do grupo à ronda 
seguinte em situação de em-
pate ou caso este respondesse 
corretamente a todas as per-

guntas, cujo grau de comple-
xidade e dificuldade aumenta-
va gradualmente.
 À semelhança do suce-
dido em anos anteriores, os 
alunos escolhidos para repre-
sentar cada turma, foram se-
lecionados com base na clas-
sificação obtida no final do 
segundo período. O torneio 
realizou-se em três eliminató-
rias, tendo-se verificado uma 
disputa renhida pelo pódio, 
acabando o 12ºB por ficar em 
primeiro. O segundo lugar 
coube aos representantes do 
12ºH e, a ocupar o terceiro lu-
gar, ficou o 12ºG.
 Como agradecimento 
pela sua participação, a Plá-
tano Editora teve a gentileza 
de presentear todos os alunos 
envolvidos com uma caneta e 
um bloco de notas. Para além 
disso, os alunos representan-
tes das turmas que ocupa-
ram os três primeiros lugares, 
foram ainda premiados com 
livros, disponibilizados pelas 
Edições ASA e enciclopédias 
oferecidas pela Porto Editora.
E assim se deu por concluída 
mais uma edição deste tor-
neio!

Ana Carolina Mendes -12ºB

 No dia 19 de abril os 
alunos de Biologia de décimo 
segundo ano, acompanhados 
por professoras da disciplina 
e de Português, foram numa 
visita de estudo á Universi-
dade Lusófona no âmbito do 
projeto “Criar Saberes”.  Este 
projeto destina-se a alunos de 
Biologia do ensino secundário 
e tem como objetivo dar a co-
nhecer, através de atividades, 
um pouco do curso em ques-
tão e perceber como realmen-
te se processam as técnicas 
aprendidas em sala de aula. 
 Uma das atividades fei-
tas foi a “Clonagem de Genes”. 
Numa sessão de mais ou me-
nos duas horas, os alunos cul-
tivaram, transformaram cultu-
ras de bactérias de Escherichia 
Coli com o plasmídeo pGlo® 
e analisaram transformações 

realizadas anteriormente nos 
meios de cultura utilizados. 
Com estas demonstrações os 
alunos estiveram expostos a 
importantes conceitos de bio-
logia molecular já lecionados 
em aula.
 A segunda actividade, 
intitulada  “DNA fingerprin-
ting - Onde está o criminoso?”  
pretendia que os alunos se 
familiarizassem com técnicas 
básicas de cultura de bacté-
rias na área da genética, pro-
cessos de eletroforese em gel 
de agarose e identificação de 
padrões de restrição do ADN. 
Para isso no início da atividade 
foi encenado uma cena de cri-
me composto por um morto e 
4 suspeitos. No final da ativi-
dade e depois de utilizarmos a 
técnica do DNA fingerprinting 
conseguimos chegar ao ver-

dadeiro criminoso.
 Estas actividades con-
tribuem muito para a nossa 
aprendizagem, pois permi-
tem-nos pôr em prática tudo 

aquilo que aprendemos nas 
aulas.     

Ana Catarina Gomes, 12ºA

 Há memórias individuais e há me-
mórias coletivas. O dia 27 de janeiro foi ins-
tituído pela ONU como o Dia Internacional 
em Memória das Vítimas do Holocausto. 
Esta é uma memória coletiva, cujos dados 
ainda estão apurar mas seguramente fo-
ram exterminados cerca de 9 milhões de 
judeus, um extermínio pensado e arquite-
tado por Adolfo Hitler. 
 Não é uma data qualquer! No dia 27 
de janeiro de 1945, a não esquecer, teve 
lugar a libertação de judeus do principal 
campo de concentração nazi (Auschwitz) 
pelas tropas da União Soviética.
 No dia 30 de janeiro, a nossa esco-
la não ficou indiferente. Além de uma ex-
posição patente ao público no átrio das 
exposições, o nosso palestrante, Ricardo 
Presumido, membro fundador da Me-
moshoa (Associação Memória e Ensino do 
Holocausto), fez uma abordagem muito 
interessante sobre o tema. Dividiu a sua 
intervenção em três partes, no sentido de 
dar a conhecer a estratégia utilizada e a 
ideologia associada ao holocausto, prota-
gonizada por Adolfo Hitler.
 A primeira fase consistiu na intimi-
dação/humilhação do povo judaico, pro-
mulgando leis anti-semitas, de segrega-
ção racial (leis de Nuremberga de 1935). 
Os símbolos de estigmatização utilizados 
na época, os estudos sobre a pureza da 
raça e as palavras e frases humilhantes 
como “Ajudem a libertar a Alemanha do 
capital judeu. Não comprem em lojas ju-
daicas”, revelam o efeito persuasivo do na-
zismo.
 Seguidamente, foi explorado o 

quadro de Felix Nussbaum 
(Self –portrait in the camp, 
de 1943), o qual ilustra a vida 
dos judeus, dos  que tinham 
de viver dentro e fora dos 
guetos.
 O início da chamada 
Solução Final e do Holocausto 
foi marcada pela Noite de Cristal, Kristall-
nacht, cuja designação se deve a inúmeros 
pedaços de vidro partidos que encheram 
as ruas na sequência do vandalismo das 
lojas, edifícios e sinagogas judaicas. Ocor-
reu na noite de 9 para 10 de novembro de 
1938, em que centenas judeus foram as-
sassinados durante os ataques, outros fo-
ram detidos e outros suicidaram-se. Para 
além das vítimas mortais, cerca de 30 000 
judeus foram enviados para os campos de 
concentração.
 A deportação e as histórias de vida 
a ela associadas, o combóio da deporta-
ção que passa pelo portão da morte sem 
que os judeus se apercebessem, a perda 
de dignidade nos campos de concentra-
ção, a separação das famílias (uns para tra-
balhar, outros para morrer) são memórias 
coletivas que não podemos esquecer. 
 Não podemos esquecer que Aus-
chwitz foi o maior e mais terrível campo 
de extermínio do regime de Hitler. Nas 
suas câmaras de gás e crematórios foram 
mortas pelo menos um milhão de pesso-
as. No auge do Holocausto, em 1944, eram 
assassinadas seis mil pessoas por dia. Aus-
chwitz tornou-se sinónimo do genocídio 
de judeus, eslavos, ciganos e tantos outros 
grupos perseguidos pelos nazis apenas 

por-
que nasce-
ram diferentes.
 É fundamental estarmos 
atentos ao que nos rodeia porque, como 
afirmou o nosso palestrante, outros ge-
nocídios continuam a acontecer, os mo-
vimentos de extrema-direita ainda estão 
ativos, o neonazismo é ainda uma realida-
de, as notícias de violação dos direitos dos 
humanos entram pelas nossas casas. 
 Esta iniciativa foi organizada pelo 
grupo de História, em colaboração com a 
Biblioteca Florbela Espanca e o Clube Eu-
ropeu. Participaram na palestra 54 alunos 
das turmas A, B e D do 9º ano.
 Sugestões de leituras e filmes:
“Se isto é um Homem” de Primo Levi
“Diário de Anne Frank” (edição em portu-
guês, BD, 2017)
“O diário de Rutka” de Rutka Laskier (2010)
“A hora mais negra” (filme de Joe Wright, 
2017)
“A Vida é bela” (filme de Roberto Benigni, 
1997)
https://www.memoshoa.pt/  (Associação 
Memória e Ensino do Holocausto)

Fátima Veríssimo
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PEDDY PAPER
de Filosofia

+ EUROPA
Com o Património Cultural

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
Celebrando o Património

OBJETOS COM HISTÓRIA
...e a história do arco e gancheta

CONGRESSO DA SAÚDE
Decorreu de 23 a 27 de Abril

 No dia 18 de abril, cele-
bou-se o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, alusivo 
ao tema do Património: de ge-
ração em geração.
 Este ano, a finalidade 
definida pelo ICOMOS foi a 
salvaguarda da herança cul-
tural, através do diálogo entre 
a tradição e o progresso e da 
comunicação intergeracional.
 Neste âmbito, o Clu-
be Europeu da nossa Escola, 
em articulação com o Serviço 
Educativo do Ecomuseu Mun-
cipal do Seixal, promoveu um 
encontro, no dia 18 de abril, 
para professores e assistentes 
operacionais, no total de 14 
pessoas, com o objectivo de 
visitar à fábrica de pólvora de 
vale de Milhaços.

 Este sítio foi classifica-
do como Monumento de Inte-
resse Público, em 2012, cons-
titui um importante recurso 
pedagógico para fomentar 

o diálogo intergeracional e 
compreender, in situ, os temas 
curriculares de várias discipli-
nas como a História, a Geogra-
fia, a Físico-química, a Educa-

ção Visual, entre outras.
 A fábrica de pólvora de 
Vale de Milhaços data de 1898 
e encerrou em 2001. Atual-
mente é visitável o circuito 
centenário, composto por 
diversas oficinas e máquinas 
destinadas às diversas fases 
de fabrico da pólvora. 
 O ex-libris deste sítio é, 
sem dúvida, a máquina a va-
por de Joseph Farcot, datada 
de 1900, que se mantém em 
funcionamento durante as 
vistas e que fornecia energia a 
todo o circuito de fabrico.

Fátima Veríssimo
Coordenadora do Clube Euro-
peu +Europa

 O Clube Europeu + Europa, um 
projeto da Direção Geral de Educação, ini-
ciou a sua atividade este ano letivo, tendo 
aceite o desafio de se candidatar ao con-
curso anual proposto por aquela entida-
de. Este ano o tema é o Património Cultu-
ral, integrando, deste modo, as iniciativas 
do Ano Europeu do Património Cultural 
que se assinala em 2018. 
 Em janeiro, O Clube Europeu reu-
niu as diversas propostas de trabalho em 
curso na escola e concebeu um projeto 
de Património Cultural, a desenvolver no 
presente ano letivo. 
 Os resultados da candidatura des-
te projeto foram divulgados no início de 
março e a nossa escola foi elegível, tendo 
cumprido os requisitos do regulamento 
do concurso. Entre cerca de 150 escolas, a 
nossa escola ficou classificada em 10º lu-
gar, com uma comparticipação financeira 
de 600 euros.
 Divulgamos algumas das iniciati-
vas já concretizadas no âmbito de proje-
to.
PATRIMÓNIO IMATERIAL: AS PALAVRAS, 

OS SONS E OS OBJETOS
 O trabalho de execução dos lenços 
de namorados em janeiro/fevereiro pe-
los alunos de 7º e 8º anos, em articulação 
com as disciplinas de Educação Patrimo-
nial e Educação Visual, enquadrou a ex-
posição de trabalhos designada de “Amor 
e Património”, permitindo um melhor co-
nhecimento e divulgação da identidade 
cultural de Portugal.
 Entre 19 e 23 de março, o Clube Eu-
ropeu associou-se ao ARTFEST, um even-
to da Biblioteca Forbela Espanca, com três 
iniciativas de promoção do património 
imaterial
No dia 19 de março, teve lugar na bibliote-

ca, para um público de 60 pessoas, sobre-
tudo alunos do ensino básico, a atividade 
“Sons, instrumentos e memórias” dinami-
zada por duas pessoas (António Pontes 
e Joaquim Banza) e respetivas vozes da 
Artes do Barulho da Uniseixal, porque 
afinal a música é também um património 
comum. Neste dia, a biblioteca da nossa 
escola tornou-se um autêntico museu de 
instrumentos de várias categorias, além 
de outros objetos ligados à música popu-
lar tradicional.
 Em homenagem ao Cante Alente-
jano, o Grupo Coral dos Serviços Sociais 
da Câmara Municipal do Seixal prestou a 
sua homenagem no dia 22 de março e, no 
mesmo dia, o Fado foi interpretado por 
uma aluna da escola, a Beatriz Rodrigues 
do 10º G (vencedora da edição do Can-
ta 2018), homenageando-se assim dois 
exemplos de património imaterial, recen-
temente classificados pela UNESCO. 
Igualmente, os alunos de 7º e 8º anos, no 

âmbito de Educação Patrimonial, realiza-
ram trabalhos no âmbito dos objetos e 
dos jogos tradicionais para melhor os co-
nhecer, mas também para recriar uma his-
tória em torno do objeto, tais como o arco 
e gancheta, o adufe, o tarro alentejano, o 
jogo do berlinde, entre outros.
APRENDER COM O PATRIMÓNIO CULTU-

RAL
 Promover a inclusão do patrimó-
nio cultural no processo de ensino-apren-
dizagem será concretizado com a partilha 
de vários conteúdos que serão disponibi-
lizados para os professores da escola.
 Pretende-se, igualmente, promo-
ver pelo menos duas visitas de estudo e/
ou oficina de formação, proporcionando 
um melhor conhecimento dos recursos 
patrimoniais existentes no concelho do 
Seixal.

PINTAR A EUROPA
 Conhecer diversidade de patrimó-
nio cultural europeu, material e imaterial, 
reconhecido pela UNESCO foi outro dos 
objetivos definidos no projeto. Para tal, 
a escola participou na atividade “Pintar a 
Europa – Art in Progress” que constou de 
uma exposição coletiva, entre 16 a 20 de 
abril, a qual foi enriquecida com algumas 
telas pintadas pelos alunos. As 15 telas 
pintadas na nossa escola no dia 17 de 
abril tiveram como subtema “Eueopean 
Heritage: Better Together” e foram inspi-
radas na produção de folhas de sala sobre 
o património da UNESCO de cada um dos 
países parceiros, Portugal, Roménia, Chi-
pre e Alemanha do projeto FACE (Future 
Active Citizens of Europe).

Fátima Veríssimo
Coordenadora do Clube Europeu

 No passado dia 23 de abril, realizou-se um Peddy Paper de 
Filosofia, no qual participaram os melhores alunos desta discipli-
na, de cada turma do 10º ano. Esta atividade insere-se no âmbito 
da Semana da Filosofia e Psicologia 2017/2018 que decorre de 
23 a 26 de abril.
 Os participantes reuniram-se na Sala do Aluno, às 10 ho-
ras, com os professores responsáveis –José Martinho, Camila Via-
na e Isabel Silva - e aproveitaram para tirar fotografias. Em se-
guida, receberam um guião indicativo do itinerário a percorrer 
com as questões formuladas e uma folha na qual escreviam as 
respetivas respostas. 
 Cada equipa partiu ao sinal indicado e tinha entre 20 a 
40 minutos para completar a atividade. Seguindo ao longo da 
escola e pelo interior dos pavilhões, os alunos responderam a 
perguntas da matéria de Filosofia e a questões de observação 
sobre o que os rodeava, nomeadamente algumas obras de arte 
expostas na nossa escola.
 Todos os alunos presentes receberam um prémio de par-
ticipação e as três melhores equipas – das turmas 10ºF, 10ºD e 
10ºA – receberão ainda prémios adicionais que serão entregues 
no dia 2 de maio em cerimónia com a presença da Direção da Es-
cola. A entrega destes prémios só foi possível graças ao precioso 
apoio das Editoras Porto e Asa.
 Esta foi uma iniciativa bastante interessante que não só 
complementa e incentiva a relação do aluno com a disciplina, 
como também promove o conhecimento da decoração artística 
da escola que muitas vezes passa despercebida. 

Maria Inês Andrade – 10ºF

 Durante o 2º período, os alunos 
de 7º e 8º ano foram desafiados a inves-
tigar sobre um objecto com história e, 
de seguida, a recolherem ou inventarem 
uma história sobre esse objeto.
 A Inês e a Valéria do 8º D foram 
conversar com o prof. Arlindo e esta foi 
a sua memória que partilhou com estas 
duas alunas e que agora contamos:
 O meu arco
“Tinha os meus sete anos de idade e um 
senhor que trabalhava com o meu avô 
fez-me um arco com um ferro que arran-
jou nas obras. Todo contente, comecei 
a andar com o arco, mas como este não 
estava soldado só podia andar num sen-
tido, pois a gancheta prendia na junção 
do ferro e ao andar ouvia o tic-tic que era 
bastante incomodativo. 
 O Máximo que morava na Arren-
tela e trabalhava no estaleiro onde hoje 
é o jardim da Fidalga, passava sempre 
pela porta da minha casa quando ia para 
o trabalho e via-me andar com o arco. Um 
dia diz-me:- Quando eu ligar a forja soldo-
te o arco. Fiquei muito contente e pensei: - 
É mesmo isto que eu preciso. Sempre que 
o via passar para o trabalho perguntava: 
-Hoje ligas a forja? A resposta era não, e 
dizia: -Quando a ligar soldo logo o arco. 

Quando o via regressar do trabalho per-
guntava: - Amanhã ligas a forja? E a res-
posta era sempre a mesma. Até que um 
dia eu irritado lhe disse: -Andas sempre a 
dizer que me soldas o arco e nunca soldas. 
Como me viu chateado, ficou a pensar 
que não se deve prometer a uma criança 
e depois não cumprir. Acabou por levar o 
arco e eu fiquei todo contente. Quando 

ele me dá o arco já soldado, eu fazia com 
ele os oitos de um tamanho muito mais 
pequeno. Senti-me um artista do arco.
  Para o Máximo, esteja onde 
estiver, desejo que descanse em paz. 
Fica aqui registado que praticou uma 
boa ação.”

Arlindo Carvalho
Conclusão (das alunas)
 “Naquela altura não havia dinheiro para 
comprar jogos, então as crianças tenta-
vam sempre arranjar maneira de brincar 
com qualquer objeto. Na Torre da Mari-
nha era muito comum brincarem com o 
arco e a gancheta, uns tinham um arco 
mais perfeito, outros tinham menos per-
feito, e alguns chegavam mesmo a não 
ter, mas não deixavam de brincar por-
que os miudos daquela altura empres-
tavam uns aos outros. Também jogavam 
muito à bola, mas, curiosamente, não se 
brincava muito com o pião. 

 Adoramos fazer esta “entrevista” 
ao professor, descobrimos coisas muito 
interessantes, de como as crianças se di-
vertiam, fora de casa, com a falta de con-
dições. É incrivel perceber este tipo de 
coisas!  

Inês Marcelino e Valéria Dubceac, 8º D                                                                                          

 Na semana em que se comemorou a Revolução do 25 de 
abril realizou-se também na nossa escola o Congresso da Saúde. 
Esta iniciativa resultou do trabalho colaborativo entre a equipa 
do PES, a Equipa Multidisciplinar, a Equipa de Educação Especial, 
as professoras que leccionam as disciplinas de Ciências Naturais 
e Biologia e as Enfermeiras da Saúde escolar.
 Deste congresso fizeram parte as seguintes atividades: 
palestras sobre Saúde e prevenção da doença, preparadas e di-
namizadas por alunos de 9º ano para alunos de 7º ano, que de-
correram ao longo da semana; rastreios de saúde (IMC e Tensão 
arterial) dirigidos a toda a comunidade escolar, realizados na ma-
nhã de quinta-feira, dia 26 de abril; aula de Bóccia dirigida a duas 
turmas do Ensino Secundário, com o apoio da APCAS – Associa-
ção de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal, realizada também 
quinta-feira, durante a tarde. Com estes eventos os professores 
e técnicos referidos pretenderam alertar para a importância da 
prevenção em saúde e para a necessidade de mantermos hábi-
tos de vida saudáveis.
 Todas as atividades tiveram grande adesão por parte dos 
alunos que participaram com bastante interesse e entusiasmo. 

Isabel Silva
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WING-HEARTED SOULS
Almas de coração Alado

ECO-ESCOLAS
Um Programa que Não Para Quieto

TORNEIO TAG-RUGBY
InterescolasLABORATÓRIO DOS SENTIDOS

Um Jogo de Estímulos
CLUBE DE XADREZ
  Atividades

25 DE ABRIL
O Meu 25 de Abril

A nossa escola é uma Eco-Es-
cola desde o início do século, 
portanto desde 2000. Todos 
os anos os alunos desenvol-
vem múltiplas atividades no 
âmbito deste programa mun-
dial que agrega dezenas de 
países. Este ano letivo não tem 
sido diferente dos anteriores. 

Os trabalhos desenvolvidos 
no âmbito deste programa 
abordaram temas como a sus-
tentabilidade, biodiversidade, 
política dos 5 R´s e a nossa 
Bio-Horta. Alguns eventos e 
dias temáticos foram assina-
lados na escola, no âmbito do 
Eco-Escolas, como sejam:  21 

de março, dia da 
Árvore, da Poesia 
e solstício da pri-
mavera, turmas 
do 7º e 8º anos 
d e c l a m a r a m - s e 
poemas, falaram 
sobre o significa-
do do solstício da 
primavera e plan-
taram, no recinto 
escolar mais de 
uma dezena de ár-
vores; nos Global 
Action Days , reali-
zado entre 24 e 27 
de abril, fizeram-
se visitas guiadas 
ao jardim da es-
cola com turmas 
do 7º ano, o 8ºC 
iniciou a sua tarefa 
de cuidar da horta 

da escola, distribuíram-se car-
tazes com frases do nosso Eco-
código. 
Nesta parte final do ano letivo, 
entre 2 e 12 de maio, a Manuel 
Cargaleiro está presente na IV 
Mostra de Trabalhos das eco-
escolas do Seixal. Nessa mos-
tra estaram presentes posters 

sobre o trabalho desenvolvido 
na Bio-Horta, o nosso Eco-có-
digo 2017/2018, e trabalhos 
desenvolvidos pelas turmas 
do 7º ano de construção de 
fósseis em materiais reciclados 
que estão, verdadeiramente, 
admiráveis. Os alunos Afonso 
Lourenço, Artur Lemos e João 
Rosa, do 8ºB, participam, dia 4 
de maio, no III Encontro Eco-
Escolas do Seixal, no Auditório 
Municipal. Até ao final do ano 
ainda ouvirão falar do Eco-Es-
colas! 

Equipa do Eco-Escolas

 No dia 26 de feverei-
ro, durante a tarde, decorreu 
na Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro a segunda edição 
do “Laboratório dos Sentidos” 
fruto de uma organização con-
junta do Programa de Educa-
ção para a Saúde, do Núcleo 
de Educação Especial, da Bi-
blioteca Escolar e dos Técnicos 
da Equipa Multidisciplinar. A 
preparação e realização da ati-
vidade  contou também com a 
preciosa e indispensável cola-
boração das professoras Espe-
rança Dias e Cristina Carrajola 
do grupo 620.
 Neste Laboratório dos 
Sentidos, os alunos de 4 tur-

mas de 10º ano tiveram opor-
tunidade de experimentar 
diversos jogos  dirigidos à 
estimulação de cada um dos 
cinco sentidos. De uma for-
ma lúdica, foram trabalhadas 
competências ligadas à perce-
ção, associadas à exploração e 
reconhecimento de diferentes 
materiais, com o objetivo de 
conduzir os alunos a um me-
lhor conhecimento de si mes-
mos e das suas competências 
neste âmbito. A importância 
dos sentidos como fontes pri-
márias de conhecimento do 
mundo e a transversalidade 
da sua presença em áreas tão 
distintas como a ciência, a li-
teratura e a filosofia foram evi-
denciadas na introdução à ati-
vidade.  Os alunos das quatro 
turmas participantes fizeram 
uma avaliação bastante positi-
va deste “Laboratório dos Sen-
tidos” classificando-o como 
muito interessante, lúdico e 
muito educativo.

Isabel Gouveia da Silva 
PES – Programa de Educação 
para a Saúde

 O famoso graffiter ci-
priota Savvas Koureas visitou 
a Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro em abril e presen-
teou-nos com uma das suas 
obras.
 Foi no âmbito do pro-
grama Erasmus +, acompa-
nhando a comitiva cipriota do 
Projeto FACE (Future Active Ci-

tizens of Europe), que o artista 
plástico Savaas Koureas, cuja 
especialidade são os graffitis, 
esteve na nossa escola de 15 
a 21 de abril. Sabemos que o 
artista é bastante conhecido 
no Chipre, apesar de, modes-
tamente, afirmar: “ I am the 
best graffiter in Cyprus... for 
my mom”. Savvas Koureas vive 

em Nicósia, e é professor na 
escola FORUM PRIVATE GRE-
EK SCHOOL em Nisou, Chipre. 
Durante a sua breve passagem 
pela nossa escola quis presen-
tear o nosso estabelecimento 
de ensino com uma obra sua, 
pintada, no momento, como 
demostração da sua gratidão 
pela forma calorosa como 
acolhemos alunos e profes-
sores. Quis deixar algo que 
sobrevivesse ao tempo e mar-
casse esta semana inesquecí-
vel, sobretudo para os alunos. 
Assim, como não pudemos 
disponibilizar tintas em spray 
(usadas no graffiti) utilizou o 
que tínhamos e pintou um 
maravilhoso coração com 
asas à entrada do Pavilhão B 
(o das artes, ele fez questão 
que fosse ali). O coração com 
asas, como o próprio artista 
explicou, reflete o espírito do 
jovem europeu: o nosso cora-
ção pode levar-nos onde qui-
sermos, apenas precisamos de 

amar o que fazemos e fazê-lo 
com verdadeira paixão. Quan-
do pomos o nosso coração na-
quilo que fazemos, o resulta-
do é indubitavelmente melhor 
e mais compensador.

Ângela Quelhas

 Ingressei no serviço mili-
tar no dia 22 de abril de 1974, em 
Santarém. Tudo começou com a 
leitura do edital na junta de fre-
guesia de Arrentela e o levanta-
mento do bilhete de comboio, 
Lisboa-Santarém, no posto da 
polícia no Seixal. 
 Saí de casa com uma 
mala, onde não faltavam as bo-
lachas, porque a minha mãe pen-
sava que eu podia passar mal. Ela 
chorava e dizia: - Filho, vais para a 
guerra!” E eu respondi: - Não, vou 
para a tropa! Ficou à janela para 
me dizer adeus até o autocarro 
passar. 
 No comboio iniciaram-se 
os primeiros conhecimentos, for-
maram-se vários grupos, o meu 
foi com três camaradas do Barrei-
ro e lá fomos depois a pé até ao 
quartel. 
 Na madrugada do 25 de 
abril, cerca da meia-noite e trinta, 
começaram a passar os carros de 
combate e faziam tanto barulho 
que ninguém conseguia dormir. 
Fomos para a janela da camara-
ta observar e ficámos admirados 
por existirem tantos no quartel. 
Embora alguns carros de comba-
te deitassem muito fumo, apenas 
duvidámos do seu estado mecâ-
nico. 

 P o r 
volta das cin-
co da manhã 
entra na ca-
marata, onde 
d o r m i a m 
cerca de 40 recrutas, um militar 
bastante graduado, pois tinha 
muitas divisas. Era o comandan-
te da unidade que começou por 
dizer: - Levantem-se, vistam-se à 
civil, preencham o passaporte e 
formem na parada. Ao fundo ou-
vem-se insultos, assobios, asnei-
ras e diziam: - Isto é uma praxe, 
ninguém saia! 
Quan do percebemos a realida-
de da situação, fez-se silêncio, 
o comandante continuou o seu 
discurso, dizendo que estava em 
marcha uma revolução militar, 
que os carros de combate tinham 
ido para Lisboa para derrubar o 
governo e que um dos objetivos 
era “Terminar a Guerra Colonial”. 
 Seguiram-se momentos 
de felicidade geral, difícil de des-
crever. Foi emocionante, houve 
cumprimentos, abraços e choro 
de contentamento. Foi um dia 
inesquecível para todos naquela 
camarata. Foi uma festa, que re-
cordarei toda a vida.
VIVA o 25 de Abril!   
          Arlindo Carvalho

 No passado dia 21 de 
março realizou-se um Torneio 
Individual de Xadrez na biblio-
teca da nossa escola, com a 
presença do Mestre de Xadrez 
Modesto Mendes. O Torneio 
teve a presença de 37 alunos, 
desde o 7º ao 12º ano, tendo 
ficado nos primeiros três lu-
gares os alunos Nuno Martins, 
10ºE, Paulo Lago, 10ºC e Ber-
nardo Silva, 12ºC.
 Ainda promovido pelo 
Clube de Xadrez, no dia 18 de 

Abril, teve lugar um workshop 
dirigido a alunos do 7º ano, 
onde 23 alunos tiveram a 
oportunidade de aprender/
experimentar ou consolidar 
conceitos e algumas técnicas 
de jogo com o Mestre de Xa-
drez.

As professoras responsáveis
Cristina Ribeiro

Purificação Milheiro

 No âmbito do Projecto de Tag-Rugby, promovido pela 
Federação Portuguesa de Rugby, em parceria com o Desporto 
Escolar, desde 2008/09, no passado dia 8, realizou-se o Torneio 
Inter-Escolas Regional, com a participação de cerca de 400 alu-
nos.  
 A nossa escola participou com 4 equipas, nos escalões de 
Infantis B, Iniciados e Juvenis, das turmas 7ºD, 8ºC, 9ºE e 10ºG 
demonstrando, mais uma vez, o trabalho desenvolvido pelos 
professores e pelos alunos. As nossas equipas revelaram sempre 
um grande empenho, motivação e prestação. Foi mais um even-
to desportivo com evidente desenvolvimento da modalidade de 
Rugby nas escolas, com novas vivências, interação e convívio. 
Parabéns a todos!

Paula Estrela
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POESIASERRA 2018
Atividades Físicas de Aventura na Natureza 

BASQUETEBOL 3X3
Escola conquista 2º Lugar

 
"A farsa do cético"

O homem, ele que julga não acreditar
Mas é o primeiro a chamar pela metafísica
Quando nada concreto o pode ajudar
Todos os céticos são críticos
Mas somos todos humanos 
E no fundo todos acreditamos.
Digo eu, 'cética sou e sempre serei
Pois se algo mais existisse
Porque criaria o cruel mundo onde sempre chorei?'
Porém, nos momentos em que o instinto ultrapassa a razão 
O deplorável espontâneo sobressai
E dou por mim a olhar para as estrelas pedindo perdão
Tenho nojo do natural humano.
Desespero que me mata a lógica 
Intensamente intrínseco neste coração mundano
O irracionalismo do ser racional
Será sempre, enfim
A prova do que somos, afinal.
Um cético ainda animal."

Catarina Madaleno 12º C

"Não sei"

Não me importo,
Com a sobriedade 
Em que me suporto,
E na embriaguez da minha seriedade.
Fingo-me de ignorante
Em garrafas vazias,
Deslumbrado na minha indiferença,
Das banalidades das utopias,
Nas esperas pela entropia,
Das discussões cíclicas 
Dos capitalismos e comunismos,
E das guerras míticas 
Entre deus e homem 
Que se travam no fundo dos meus copos
Em que afogo já que não somem 
Inquietações e confusões 
Na minha mente de cão,
Silenciosa e obediente 
A desejos mortais
E pedidos banais
De amor e salvação.
Calado as suas exigências 
Pelo carinho dos alvoroços
Dos dramas dos estupidos 
E políticas de bêbedos 
Em praças pelo futebol 
Que aguenta as fundações da civilização.
E eu pergunto 
Como é que a sociedade morta e louca
Continua por mais um pão na boca,
E nada no fundos de poços
De seringas e na ponta das pontes
Seguindo em queda em profundidade,
Apenas pelo entretenimento?
Mas eu continuo 
Tranquilo 
Não refilo 
Sou apenas cidadão 
E eu não sei.

Diogo Cabral, 12º C

"Arrepios"

Arrepios que beijam a pele
Como os teus dedos no meu corpo

Que me acalmam e desfazem
Como esses sussurros indecentes 

Dos teus lábios de carmim
 São picos das rosas que colhi

Para as tuas mãos nos meus jardins
Onde nos olhamos com olhos verdes 

E acreditas que são como pequenas folhas
Crescem tal as nossas palavras 

Que gritas para o mundo
Como lindos versos de paixão 

E músicas de amor
Que me dão arrepios.

Diogo Cabral, 12º C

"Sozinho"

Entraste por mim
Sem querer,

Pelo meu começo e fim.
Apoderaste do meu ser,

Limpaste os meus pensamentos 
Descarrilastes os meus sentimentos 

Sem nenhuma intenção.
Porquê?

Que me deste atenção,
Sem nunca olhar na minha direção,

Desolado
Despedaçado

Sem esperança 
Nem confiança 

Nesta área inóspita 
Que envolve me a mente e coração.

Peço perdão
Por não ter culpa de nada.

De querer afastar
E aproximar mais uma passada
E não me conseguir controlar 
E de nada conseguir mostrar.

Mas acredita,
Que não consigo deixar 

O nada que estamos a partilhar 
Pois não sei se é por amar

Ou medo de estar 
Sozinho. 

Diogo Cabral, 12º C

 No âmbito do Projeto 
de Basquetebol 3x3, promovi-
do pela Federação Portuguesa 
de Basquetebol, em parce-
ria com o Desporto Escolar, 
realizou-se, no passado dia 8, 
a fase regional interescolas, 
no Barreiro. Este projeto tem 
como objetivo proporcionar 
aos jovens atividades de qua-
lidade, em que prevaleça a 
vertente formativa, sendo a 
vertente competitiva um dos 
meios para a formação inte-
gral dos jovens, através da sua 
responsabilização na organi-
zação das atividades (quadros 
competitivos, arbitragem, etc.) 
e a exigência de um compor-
tamento adequado durante a 
competição.
 A nossa escola partici-
pou com a equipa de júniores 
masculinos que foi apurada 
na Fase Local em Almada. Os 
alunos Seco Banjai, Guilherme 
Ferreira, Igor Lima, Diogo Goth 

e Franclim Neves, conquis-
taram um brilhante 2º lugar, 
revelando um desempenho e 
comportamento excelentes. 
Parabéns basqutebolistas!

Paula Estrela

 Entre os dias 22 a 25 de Fevereiro do corrente ano letivo 
realizou-se, uma vez mais, uma visita de estudo à Serra da Estrela, 
que contou com a participação de 48 alunos dos 11ºs e 12ºs anos, 
devidamente enquadrados, técnica e pedagogicamente, por pro-
fessores desta escola.
 Este projeto tem como finalidade a prática das Atividades 
Físicas de Aventura na Natureza (AFAN) dando continuidade às 
atividades que durante mais de duas décadas vêm sendo propos-
tas aos alunos desta escola, de forma a contribuir para o processo 
educativo para a persecução, de entre outros, dos seguintes obje-
tivos:
1. Promover o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da prá-
tica das AFAN, tornando-a acessível a um número cada vez mais 
alargado de alunos, possibilitando o desenvolvimento das suas 
capacidades motoras, volitivas e cognitivas;
2. Contribuir para a criação e manutenção de hábitos de vida sau-
dável, de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida;
3. Desenvolver nos jovens os valores sobre educação ambiental;
4. Melhorar a socialização e integração dos alunos, contribuindo 
para o desenvolvimento pessoal e das relações humanas;
5. Desenvolver a força de vontade e o espírito de sacrifício e de 
superação;
6. Desenvolver a confiança e o sentido de responsabilidade;
7. Promover o contacto com a natureza;
8. Melhorar a condição física dos alunos através da prática das 
AFAN; 
9. Aperfeiçoamento técnico das diversas modalidades praticadas.

 Assim, pretendemos, pelo que se disse, que estas iniciativas 
continuem a ser significativas para os nossos alunos. Que contri-
buam para a aquisição de competências e valores essenciais e lhes 
tragam a felicidade. 
 Foram dias totalmente preenchidos com a realização de 
diversas tarefas e atividades: constituição de grupos e lideres de 
quarto com distribuição de responsabilidades e tarefas; prova de 
orientação noturna em equipa; atividades na neve; escalada em 

montanha até à nascente do Rio 
Zêzere; caminhada em montanha 
ao longo do maciço central da 
Serra da Estrela, onde, para além 
do fator físico, se procurou pro-
mover a educação ambiental e o 
estudo do património cultural e natural da região. 

 Os alunos foram inexcedíveis no empenho demonstrado, 
participando ativamente e com entusiasmo nas várias atividades, 
tendo-se alcançado os objetivos propostos. Há que destacar o 
grau de satisfação demonstrado por todos os participantes, mani-
festando, no entanto, a opinião que “soube a pouco” terem sido só 
três dias. 
 As dores musculares estavam lá, resultado do esforço des-
pendido. Passaram ao fim de alguns dias. Mas o orgulho das difi-
culdades superadas fica para toda a vida.

Bear Sousa
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Com muita música e poesia

Ler Cargaleiro
... em QR_CODE

    A Literatura e as (outras) Artes 

 No dia 20 de Março realizou-se, na Biblioteca 
da nossa escola, o recital “A Literatura e as (outras) 
Artes” – Poesia, Pintura, Arquitectura…
O evento foi concebido e construído para um 
público específico – os alunos do curso de Artes 
Visuais, com a turma E do 11º ano. 
 Tratou-se de uma iniciativa da professora 
Ana Baltazar com um grupo de alunos 11º ano 
(turmas A e B). E quem ajudou a construir o 
evento?  
 O Alípio Filho, a Natacha Ambrósio, o Pedro 
Batista e a Valéria Moraru (vozes); o João Ba-
tista, a Mariana Nogueira e o Renato Gomes 
(guitarras); o Dinis Reis (piano) e a Celeste 
Ricardo (imagem). Tivemos ainda a inespe-
rada colaboração da Rita Figueiredo do 10º 
A e da professora Isabel Silva, de Filosofia. 
Aqui fica um agradecimento especial à 
professora América Silva, pelo apoio logís-
tico, e à professora Fátima Veríssimo, pela 
reportagem.  
 Ficou a promessa de repetir a iniciati-
va no 3º período, desta vez para a turma 
de Artes Visuais do 12º ano…

        
Música e Literatura

 No dia 23 de Março, a Biblioteca da 
nossa escola, acolheu mais um recital!! 
Foi com “Música e Literatura” que se marcou 
o encerramento de uma semana intensa, o 
encerramento da primeira edição do Carga-
leiro Art Fest.
 Desta vez os participantes foram… o 
André Freitas (guitarra clássica e voz), a Bea-
triz Rodrigues (voz), o Dinis Reis (piano), a Inês 
Sousa e a Filipa Pestana (violino), a Inês Pinto 
(voz), o João Batista, a Mariana Nogueira e o Re-
nato Gomes (guitarras). 
 Paralelamente… leitura de excertos de 
“Breves Notas sobre Música” de Gonçalo M. Ta-
vares. 
O evento contou com a preciosa colaboração da 
RTE, nas pessoas do André França e do Daniel Ro-
drigues, o nosso apresentador.

Ana Baltazar

     

Cargaleiro Art Fest... do sonho à realidade!

 O Cargaleiro Art Fest pretende, a partir do presente ano letivo, não só assinalar o aniver-

sário do nosso patrono, Mestre Manuel Cargaleiro, mas também destacar aptidões artísticas 

dos nossos alunos. Neste âmbito, a biblioteca escolar convidou os departamentos e projetos 

a integrarem as atividades do festival. 

 De 16 a 23 de março pudemos contar com demonstrações de Judo, recitais de poesia, 

expressão dramática, dança, música eletrónica, entre muitas atividades. Destacamos a ofici-

na Instrumentos e memórias e o espetáculo Património Imaterial da Humanidade – Cante 

Alentejano e Fado, Música e poesia na BE. 

 Agradecemos o apoio incondicional da direção da escola, dos grupos de recrutamento 

participantes, bem como a preciosa colaboração das professoras Késia Sales, Ana Balta-

zar, Fátima Veríssimo, Júlia Freire e Mª João Cunha.

 Não podemos deixar de destacar a colaboração e apoio da RTE, nas pessoas de Daniel 

Rodrigues e André França, aos convidados Sr. Joaquim Banza, professor António Pon-

tes, ao grupo de Cante Alentejano da ASSTAS, aos professores que acompanharam as 

turmas e, um agradecimento muito, muito especial a todos os alunos que, gentilmen-

te, tornaram possível o festival: André Freitas, Beatriz Rodrigues, Dinis Reis, Inês Pinto, 

Guilherme Barreto, Virgínia Nunes, Renato Gomes,  Mariana Nogueira, Alípio Filho, 

Natacha Ambrósio, Pedro Batista, Valéria Moraru, João Batista, Celeste Ricardo, Rita 

Figueiredo, Inês Sousa e Filipa Pestana.

América Silva (PB)

  
No âmbito 

do Cargaleiro ArtFest, 
esteve patente ao público 

uma exposição, no átrio da 
Biblioteca, alusiva ao tema 
“Vida e Obra” do patrono da 
escola, Manuel Cargaleiro. 
 Mais uma exposição que 
ninguém lê! Não, desta vez a 
maioria dos painéis da expo-
sição foram identificados com 
um código que continham 
questões sobre a exposição e 
que permitiam aos participan-
tes conhecer, de forma lúdica, 
a vida e obra do artista plásti-
co, que dá o nome à nossa Es-
cola. Paralelamente, as equipas 
participantes tiveram que con-
cretizar algumas atividades e 
desafios. A selfi da equipa, uma 

obra 
artística, consulta 

de um dos livros do artista e, 
não é que leram mesmo a ex-
posição!
 Participaram nesta ini-
ciativa experimental o 8º C, o 
9º C e o 10º D, no total de 67 
alunos. E aqui ficam, para me-
mória futura, os resultados das 
respostas ao guião de explora-
ção da exposição, mas todos 
estão de parabéns!

1º lugar: Girls Power (8º C), 
FATJ (9ºC), Quarteto Fantásti-
co (10ºD) e Buxixco (10ºD)
2º lugar: CDGI (8º C), As 4 (9º 
C) e CR3E (10ºD)

3º lugar: 0s 5 (8º C), Black 
White (9ºC) e Dados (10ºD)

Fátima Veríssimo
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POESIASERRA 2018
Atividades Físicas de Aventura na Natureza 

BASQUETEBOL 3X3
Escola conquista 2º Lugar

 
"A farsa do cético"

O homem, ele que julga não acreditar
Mas é o primeiro a chamar pela metafísica
Quando nada concreto o pode ajudar
Todos os céticos são críticos
Mas somos todos humanos 
E no fundo todos acreditamos.
Digo eu, 'cética sou e sempre serei
Pois se algo mais existisse
Porque criaria o cruel mundo onde sempre chorei?'
Porém, nos momentos em que o instinto ultrapassa a razão 
O deplorável espontâneo sobressai
E dou por mim a olhar para as estrelas pedindo perdão
Tenho nojo do natural humano.
Desespero que me mata a lógica 
Intensamente intrínseco neste coração mundano
O irracionalismo do ser racional
Será sempre, enfim
A prova do que somos, afinal.
Um cético ainda animal."

Catarina Madaleno 12º C

"Não sei"

Não me importo,
Com a sobriedade 
Em que me suporto,
E na embriaguez da minha seriedade.
Fingo-me de ignorante
Em garrafas vazias,
Deslumbrado na minha indiferença,
Das banalidades das utopias,
Nas esperas pela entropia,
Das discussões cíclicas 
Dos capitalismos e comunismos,
E das guerras míticas 
Entre deus e homem 
Que se travam no fundo dos meus copos
Em que afogo já que não somem 
Inquietações e confusões 
Na minha mente de cão,
Silenciosa e obediente 
A desejos mortais
E pedidos banais
De amor e salvação.
Calado as suas exigências 
Pelo carinho dos alvoroços
Dos dramas dos estupidos 
E políticas de bêbedos 
Em praças pelo futebol 
Que aguenta as fundações da civilização.
E eu pergunto 
Como é que a sociedade morta e louca
Continua por mais um pão na boca,
E nada no fundos de poços
De seringas e na ponta das pontes
Seguindo em queda em profundidade,
Apenas pelo entretenimento?
Mas eu continuo 
Tranquilo 
Não refilo 
Sou apenas cidadão 
E eu não sei.

Diogo Cabral, 12º C

"Arrepios"

Arrepios que beijam a pele
Como os teus dedos no meu corpo

Que me acalmam e desfazem
Como esses sussurros indecentes 

Dos teus lábios de carmim
 São picos das rosas que colhi

Para as tuas mãos nos meus jardins
Onde nos olhamos com olhos verdes 

E acreditas que são como pequenas folhas
Crescem tal as nossas palavras 

Que gritas para o mundo
Como lindos versos de paixão 

E músicas de amor
Que me dão arrepios.

Diogo Cabral, 12º C

"Sozinho"

Entraste por mim
Sem querer,

Pelo meu começo e fim.
Apoderaste do meu ser,

Limpaste os meus pensamentos 
Descarrilastes os meus sentimentos 

Sem nenhuma intenção.
Porquê?

Que me deste atenção,
Sem nunca olhar na minha direção,

Desolado
Despedaçado

Sem esperança 
Nem confiança 

Nesta área inóspita 
Que envolve me a mente e coração.

Peço perdão
Por não ter culpa de nada.

De querer afastar
E aproximar mais uma passada
E não me conseguir controlar 
E de nada conseguir mostrar.

Mas acredita,
Que não consigo deixar 

O nada que estamos a partilhar 
Pois não sei se é por amar

Ou medo de estar 
Sozinho. 

Diogo Cabral, 12º C

 No âmbito do Projeto 
de Basquetebol 3x3, promovi-
do pela Federação Portuguesa 
de Basquetebol, em parce-
ria com o Desporto Escolar, 
realizou-se, no passado dia 8, 
a fase regional interescolas, 
no Barreiro. Este projeto tem 
como objetivo proporcionar 
aos jovens atividades de qua-
lidade, em que prevaleça a 
vertente formativa, sendo a 
vertente competitiva um dos 
meios para a formação inte-
gral dos jovens, através da sua 
responsabilização na organi-
zação das atividades (quadros 
competitivos, arbitragem, etc.) 
e a exigência de um compor-
tamento adequado durante a 
competição.
 A nossa escola partici-
pou com a equipa de júniores 
masculinos que foi apurada 
na Fase Local em Almada. Os 
alunos Seco Banjai, Guilherme 
Ferreira, Igor Lima, Diogo Goth 

e Franclim Neves, conquis-
taram um brilhante 2º lugar, 
revelando um desempenho e 
comportamento excelentes. 
Parabéns basqutebolistas!

Paula Estrela

 Entre os dias 22 a 25 de Fevereiro do corrente ano letivo 
realizou-se, uma vez mais, uma visita de estudo à Serra da Estrela, 
que contou com a participação de 48 alunos dos 11ºs e 12ºs anos, 
devidamente enquadrados, técnica e pedagogicamente, por pro-
fessores desta escola.
 Este projeto tem como finalidade a prática das Atividades 
Físicas de Aventura na Natureza (AFAN) dando continuidade às 
atividades que durante mais de duas décadas vêm sendo propos-
tas aos alunos desta escola, de forma a contribuir para o processo 
educativo para a persecução, de entre outros, dos seguintes obje-
tivos:
1. Promover o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da prá-
tica das AFAN, tornando-a acessível a um número cada vez mais 
alargado de alunos, possibilitando o desenvolvimento das suas 
capacidades motoras, volitivas e cognitivas;
2. Contribuir para a criação e manutenção de hábitos de vida sau-
dável, de forma a garantir a melhoria da qualidade de vida;
3. Desenvolver nos jovens os valores sobre educação ambiental;
4. Melhorar a socialização e integração dos alunos, contribuindo 
para o desenvolvimento pessoal e das relações humanas;
5. Desenvolver a força de vontade e o espírito de sacrifício e de 
superação;
6. Desenvolver a confiança e o sentido de responsabilidade;
7. Promover o contacto com a natureza;
8. Melhorar a condição física dos alunos através da prática das 
AFAN; 
9. Aperfeiçoamento técnico das diversas modalidades praticadas.

 Assim, pretendemos, pelo que se disse, que estas iniciativas 
continuem a ser significativas para os nossos alunos. Que contri-
buam para a aquisição de competências e valores essenciais e lhes 
tragam a felicidade. 
 Foram dias totalmente preenchidos com a realização de 
diversas tarefas e atividades: constituição de grupos e lideres de 
quarto com distribuição de responsabilidades e tarefas; prova de 
orientação noturna em equipa; atividades na neve; escalada em 

montanha até à nascente do Rio 
Zêzere; caminhada em montanha 
ao longo do maciço central da 
Serra da Estrela, onde, para além 
do fator físico, se procurou pro-
mover a educação ambiental e o 
estudo do património cultural e natural da região. 

 Os alunos foram inexcedíveis no empenho demonstrado, 
participando ativamente e com entusiasmo nas várias atividades, 
tendo-se alcançado os objetivos propostos. Há que destacar o 
grau de satisfação demonstrado por todos os participantes, mani-
festando, no entanto, a opinião que “soube a pouco” terem sido só 
três dias. 
 As dores musculares estavam lá, resultado do esforço des-
pendido. Passaram ao fim de alguns dias. Mas o orgulho das difi-
culdades superadas fica para toda a vida.

Bear Sousa

“B
EA

R 
G

RY
LL

S”



6   A Outra Margem #65  A Outra Margem #65    11

WING-HEARTED SOULS
Almas de coração Alado

ECO-ESCOLAS
Um Programa que Não Para Quieto

TORNEIO TAG-RUGBY
InterescolasLABORATÓRIO DOS SENTIDOS

Um Jogo de Estímulos
CLUBE DE XADREZ
  Atividades

25 DE ABRIL
O Meu 25 de Abril

A nossa escola é uma Eco-Es-
cola desde o início do século, 
portanto desde 2000. Todos 
os anos os alunos desenvol-
vem múltiplas atividades no 
âmbito deste programa mun-
dial que agrega dezenas de 
países. Este ano letivo não tem 
sido diferente dos anteriores. 

Os trabalhos desenvolvidos 
no âmbito deste programa 
abordaram temas como a sus-
tentabilidade, biodiversidade, 
política dos 5 R´s e a nossa 
Bio-Horta. Alguns eventos e 
dias temáticos foram assina-
lados na escola, no âmbito do 
Eco-Escolas, como sejam:  21 

de março, dia da 
Árvore, da Poesia 
e solstício da pri-
mavera, turmas 
do 7º e 8º anos 
d e c l a m a r a m - s e 
poemas, falaram 
sobre o significa-
do do solstício da 
primavera e plan-
taram, no recinto 
escolar mais de 
uma dezena de ár-
vores; nos Global 
Action Days , reali-
zado entre 24 e 27 
de abril, fizeram-
se visitas guiadas 
ao jardim da es-
cola com turmas 
do 7º ano, o 8ºC 
iniciou a sua tarefa 
de cuidar da horta 

da escola, distribuíram-se car-
tazes com frases do nosso Eco-
código. 
Nesta parte final do ano letivo, 
entre 2 e 12 de maio, a Manuel 
Cargaleiro está presente na IV 
Mostra de Trabalhos das eco-
escolas do Seixal. Nessa mos-
tra estaram presentes posters 

sobre o trabalho desenvolvido 
na Bio-Horta, o nosso Eco-có-
digo 2017/2018, e trabalhos 
desenvolvidos pelas turmas 
do 7º ano de construção de 
fósseis em materiais reciclados 
que estão, verdadeiramente, 
admiráveis. Os alunos Afonso 
Lourenço, Artur Lemos e João 
Rosa, do 8ºB, participam, dia 4 
de maio, no III Encontro Eco-
Escolas do Seixal, no Auditório 
Municipal. Até ao final do ano 
ainda ouvirão falar do Eco-Es-
colas! 

Equipa do Eco-Escolas

 No dia 26 de feverei-
ro, durante a tarde, decorreu 
na Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro a segunda edição 
do “Laboratório dos Sentidos” 
fruto de uma organização con-
junta do Programa de Educa-
ção para a Saúde, do Núcleo 
de Educação Especial, da Bi-
blioteca Escolar e dos Técnicos 
da Equipa Multidisciplinar. A 
preparação e realização da ati-
vidade  contou também com a 
preciosa e indispensável cola-
boração das professoras Espe-
rança Dias e Cristina Carrajola 
do grupo 620.
 Neste Laboratório dos 
Sentidos, os alunos de 4 tur-

mas de 10º ano tiveram opor-
tunidade de experimentar 
diversos jogos  dirigidos à 
estimulação de cada um dos 
cinco sentidos. De uma for-
ma lúdica, foram trabalhadas 
competências ligadas à perce-
ção, associadas à exploração e 
reconhecimento de diferentes 
materiais, com o objetivo de 
conduzir os alunos a um me-
lhor conhecimento de si mes-
mos e das suas competências 
neste âmbito. A importância 
dos sentidos como fontes pri-
márias de conhecimento do 
mundo e a transversalidade 
da sua presença em áreas tão 
distintas como a ciência, a li-
teratura e a filosofia foram evi-
denciadas na introdução à ati-
vidade.  Os alunos das quatro 
turmas participantes fizeram 
uma avaliação bastante positi-
va deste “Laboratório dos Sen-
tidos” classificando-o como 
muito interessante, lúdico e 
muito educativo.

Isabel Gouveia da Silva 
PES – Programa de Educação 
para a Saúde

 O famoso graffiter ci-
priota Savvas Koureas visitou 
a Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro em abril e presen-
teou-nos com uma das suas 
obras.
 Foi no âmbito do pro-
grama Erasmus +, acompa-
nhando a comitiva cipriota do 
Projeto FACE (Future Active Ci-

tizens of Europe), que o artista 
plástico Savaas Koureas, cuja 
especialidade são os graffitis, 
esteve na nossa escola de 15 
a 21 de abril. Sabemos que o 
artista é bastante conhecido 
no Chipre, apesar de, modes-
tamente, afirmar: “ I am the 
best graffiter in Cyprus... for 
my mom”. Savvas Koureas vive 

em Nicósia, e é professor na 
escola FORUM PRIVATE GRE-
EK SCHOOL em Nisou, Chipre. 
Durante a sua breve passagem 
pela nossa escola quis presen-
tear o nosso estabelecimento 
de ensino com uma obra sua, 
pintada, no momento, como 
demostração da sua gratidão 
pela forma calorosa como 
acolhemos alunos e profes-
sores. Quis deixar algo que 
sobrevivesse ao tempo e mar-
casse esta semana inesquecí-
vel, sobretudo para os alunos. 
Assim, como não pudemos 
disponibilizar tintas em spray 
(usadas no graffiti) utilizou o 
que tínhamos e pintou um 
maravilhoso coração com 
asas à entrada do Pavilhão B 
(o das artes, ele fez questão 
que fosse ali). O coração com 
asas, como o próprio artista 
explicou, reflete o espírito do 
jovem europeu: o nosso cora-
ção pode levar-nos onde qui-
sermos, apenas precisamos de 

amar o que fazemos e fazê-lo 
com verdadeira paixão. Quan-
do pomos o nosso coração na-
quilo que fazemos, o resulta-
do é indubitavelmente melhor 
e mais compensador.

Ângela Quelhas

 Ingressei no serviço mili-
tar no dia 22 de abril de 1974, em 
Santarém. Tudo começou com a 
leitura do edital na junta de fre-
guesia de Arrentela e o levanta-
mento do bilhete de comboio, 
Lisboa-Santarém, no posto da 
polícia no Seixal. 
 Saí de casa com uma 
mala, onde não faltavam as bo-
lachas, porque a minha mãe pen-
sava que eu podia passar mal. Ela 
chorava e dizia: - Filho, vais para a 
guerra!” E eu respondi: - Não, vou 
para a tropa! Ficou à janela para 
me dizer adeus até o autocarro 
passar. 
 No comboio iniciaram-se 
os primeiros conhecimentos, for-
maram-se vários grupos, o meu 
foi com três camaradas do Barrei-
ro e lá fomos depois a pé até ao 
quartel. 
 Na madrugada do 25 de 
abril, cerca da meia-noite e trinta, 
começaram a passar os carros de 
combate e faziam tanto barulho 
que ninguém conseguia dormir. 
Fomos para a janela da camara-
ta observar e ficámos admirados 
por existirem tantos no quartel. 
Embora alguns carros de comba-
te deitassem muito fumo, apenas 
duvidámos do seu estado mecâ-
nico. 

 P o r 
volta das cin-
co da manhã 
entra na ca-
marata, onde 
d o r m i a m 
cerca de 40 recrutas, um militar 
bastante graduado, pois tinha 
muitas divisas. Era o comandan-
te da unidade que começou por 
dizer: - Levantem-se, vistam-se à 
civil, preencham o passaporte e 
formem na parada. Ao fundo ou-
vem-se insultos, assobios, asnei-
ras e diziam: - Isto é uma praxe, 
ninguém saia! 
Quan do percebemos a realida-
de da situação, fez-se silêncio, 
o comandante continuou o seu 
discurso, dizendo que estava em 
marcha uma revolução militar, 
que os carros de combate tinham 
ido para Lisboa para derrubar o 
governo e que um dos objetivos 
era “Terminar a Guerra Colonial”. 
 Seguiram-se momentos 
de felicidade geral, difícil de des-
crever. Foi emocionante, houve 
cumprimentos, abraços e choro 
de contentamento. Foi um dia 
inesquecível para todos naquela 
camarata. Foi uma festa, que re-
cordarei toda a vida.
VIVA o 25 de Abril!   
          Arlindo Carvalho

 No passado dia 21 de 
março realizou-se um Torneio 
Individual de Xadrez na biblio-
teca da nossa escola, com a 
presença do Mestre de Xadrez 
Modesto Mendes. O Torneio 
teve a presença de 37 alunos, 
desde o 7º ao 12º ano, tendo 
ficado nos primeiros três lu-
gares os alunos Nuno Martins, 
10ºE, Paulo Lago, 10ºC e Ber-
nardo Silva, 12ºC.
 Ainda promovido pelo 
Clube de Xadrez, no dia 18 de 

Abril, teve lugar um workshop 
dirigido a alunos do 7º ano, 
onde 23 alunos tiveram a 
oportunidade de aprender/
experimentar ou consolidar 
conceitos e algumas técnicas 
de jogo com o Mestre de Xa-
drez.

As professoras responsáveis
Cristina Ribeiro

Purificação Milheiro

 No âmbito do Projecto de Tag-Rugby, promovido pela 
Federação Portuguesa de Rugby, em parceria com o Desporto 
Escolar, desde 2008/09, no passado dia 8, realizou-se o Torneio 
Inter-Escolas Regional, com a participação de cerca de 400 alu-
nos.  
 A nossa escola participou com 4 equipas, nos escalões de 
Infantis B, Iniciados e Juvenis, das turmas 7ºD, 8ºC, 9ºE e 10ºG 
demonstrando, mais uma vez, o trabalho desenvolvido pelos 
professores e pelos alunos. As nossas equipas revelaram sempre 
um grande empenho, motivação e prestação. Foi mais um even-
to desportivo com evidente desenvolvimento da modalidade de 
Rugby nas escolas, com novas vivências, interação e convívio. 
Parabéns a todos!

Paula Estrela
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PEDDY PAPER
de Filosofia

+ EUROPA
Com o Património Cultural

DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO
Celebrando o Património

OBJETOS COM HISTÓRIA
...e a história do arco e gancheta

CONGRESSO DA SAÚDE
Decorreu de 23 a 27 de Abril

 No dia 18 de abril, cele-
bou-se o Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, alusivo 
ao tema do Património: de ge-
ração em geração.
 Este ano, a finalidade 
definida pelo ICOMOS foi a 
salvaguarda da herança cul-
tural, através do diálogo entre 
a tradição e o progresso e da 
comunicação intergeracional.
 Neste âmbito, o Clu-
be Europeu da nossa Escola, 
em articulação com o Serviço 
Educativo do Ecomuseu Mun-
cipal do Seixal, promoveu um 
encontro, no dia 18 de abril, 
para professores e assistentes 
operacionais, no total de 14 
pessoas, com o objectivo de 
visitar à fábrica de pólvora de 
vale de Milhaços.

 Este sítio foi classifica-
do como Monumento de Inte-
resse Público, em 2012, cons-
titui um importante recurso 
pedagógico para fomentar 

o diálogo intergeracional e 
compreender, in situ, os temas 
curriculares de várias discipli-
nas como a História, a Geogra-
fia, a Físico-química, a Educa-

ção Visual, entre outras.
 A fábrica de pólvora de 
Vale de Milhaços data de 1898 
e encerrou em 2001. Atual-
mente é visitável o circuito 
centenário, composto por 
diversas oficinas e máquinas 
destinadas às diversas fases 
de fabrico da pólvora. 
 O ex-libris deste sítio é, 
sem dúvida, a máquina a va-
por de Joseph Farcot, datada 
de 1900, que se mantém em 
funcionamento durante as 
vistas e que fornecia energia a 
todo o circuito de fabrico.

Fátima Veríssimo
Coordenadora do Clube Euro-
peu +Europa

 O Clube Europeu + Europa, um 
projeto da Direção Geral de Educação, ini-
ciou a sua atividade este ano letivo, tendo 
aceite o desafio de se candidatar ao con-
curso anual proposto por aquela entida-
de. Este ano o tema é o Património Cultu-
ral, integrando, deste modo, as iniciativas 
do Ano Europeu do Património Cultural 
que se assinala em 2018. 
 Em janeiro, O Clube Europeu reu-
niu as diversas propostas de trabalho em 
curso na escola e concebeu um projeto 
de Património Cultural, a desenvolver no 
presente ano letivo. 
 Os resultados da candidatura des-
te projeto foram divulgados no início de 
março e a nossa escola foi elegível, tendo 
cumprido os requisitos do regulamento 
do concurso. Entre cerca de 150 escolas, a 
nossa escola ficou classificada em 10º lu-
gar, com uma comparticipação financeira 
de 600 euros.
 Divulgamos algumas das iniciati-
vas já concretizadas no âmbito de proje-
to.
PATRIMÓNIO IMATERIAL: AS PALAVRAS, 

OS SONS E OS OBJETOS
 O trabalho de execução dos lenços 
de namorados em janeiro/fevereiro pe-
los alunos de 7º e 8º anos, em articulação 
com as disciplinas de Educação Patrimo-
nial e Educação Visual, enquadrou a ex-
posição de trabalhos designada de “Amor 
e Património”, permitindo um melhor co-
nhecimento e divulgação da identidade 
cultural de Portugal.
 Entre 19 e 23 de março, o Clube Eu-
ropeu associou-se ao ARTFEST, um even-
to da Biblioteca Forbela Espanca, com três 
iniciativas de promoção do património 
imaterial
No dia 19 de março, teve lugar na bibliote-

ca, para um público de 60 pessoas, sobre-
tudo alunos do ensino básico, a atividade 
“Sons, instrumentos e memórias” dinami-
zada por duas pessoas (António Pontes 
e Joaquim Banza) e respetivas vozes da 
Artes do Barulho da Uniseixal, porque 
afinal a música é também um património 
comum. Neste dia, a biblioteca da nossa 
escola tornou-se um autêntico museu de 
instrumentos de várias categorias, além 
de outros objetos ligados à música popu-
lar tradicional.
 Em homenagem ao Cante Alente-
jano, o Grupo Coral dos Serviços Sociais 
da Câmara Municipal do Seixal prestou a 
sua homenagem no dia 22 de março e, no 
mesmo dia, o Fado foi interpretado por 
uma aluna da escola, a Beatriz Rodrigues 
do 10º G (vencedora da edição do Can-
ta 2018), homenageando-se assim dois 
exemplos de património imaterial, recen-
temente classificados pela UNESCO. 
Igualmente, os alunos de 7º e 8º anos, no 

âmbito de Educação Patrimonial, realiza-
ram trabalhos no âmbito dos objetos e 
dos jogos tradicionais para melhor os co-
nhecer, mas também para recriar uma his-
tória em torno do objeto, tais como o arco 
e gancheta, o adufe, o tarro alentejano, o 
jogo do berlinde, entre outros.
APRENDER COM O PATRIMÓNIO CULTU-

RAL
 Promover a inclusão do patrimó-
nio cultural no processo de ensino-apren-
dizagem será concretizado com a partilha 
de vários conteúdos que serão disponibi-
lizados para os professores da escola.
 Pretende-se, igualmente, promo-
ver pelo menos duas visitas de estudo e/
ou oficina de formação, proporcionando 
um melhor conhecimento dos recursos 
patrimoniais existentes no concelho do 
Seixal.

PINTAR A EUROPA
 Conhecer diversidade de patrimó-
nio cultural europeu, material e imaterial, 
reconhecido pela UNESCO foi outro dos 
objetivos definidos no projeto. Para tal, 
a escola participou na atividade “Pintar a 
Europa – Art in Progress” que constou de 
uma exposição coletiva, entre 16 a 20 de 
abril, a qual foi enriquecida com algumas 
telas pintadas pelos alunos. As 15 telas 
pintadas na nossa escola no dia 17 de 
abril tiveram como subtema “Eueopean 
Heritage: Better Together” e foram inspi-
radas na produção de folhas de sala sobre 
o património da UNESCO de cada um dos 
países parceiros, Portugal, Roménia, Chi-
pre e Alemanha do projeto FACE (Future 
Active Citizens of Europe).

Fátima Veríssimo
Coordenadora do Clube Europeu

 No passado dia 23 de abril, realizou-se um Peddy Paper de 
Filosofia, no qual participaram os melhores alunos desta discipli-
na, de cada turma do 10º ano. Esta atividade insere-se no âmbito 
da Semana da Filosofia e Psicologia 2017/2018 que decorre de 
23 a 26 de abril.
 Os participantes reuniram-se na Sala do Aluno, às 10 ho-
ras, com os professores responsáveis –José Martinho, Camila Via-
na e Isabel Silva - e aproveitaram para tirar fotografias. Em se-
guida, receberam um guião indicativo do itinerário a percorrer 
com as questões formuladas e uma folha na qual escreviam as 
respetivas respostas. 
 Cada equipa partiu ao sinal indicado e tinha entre 20 a 
40 minutos para completar a atividade. Seguindo ao longo da 
escola e pelo interior dos pavilhões, os alunos responderam a 
perguntas da matéria de Filosofia e a questões de observação 
sobre o que os rodeava, nomeadamente algumas obras de arte 
expostas na nossa escola.
 Todos os alunos presentes receberam um prémio de par-
ticipação e as três melhores equipas – das turmas 10ºF, 10ºD e 
10ºA – receberão ainda prémios adicionais que serão entregues 
no dia 2 de maio em cerimónia com a presença da Direção da Es-
cola. A entrega destes prémios só foi possível graças ao precioso 
apoio das Editoras Porto e Asa.
 Esta foi uma iniciativa bastante interessante que não só 
complementa e incentiva a relação do aluno com a disciplina, 
como também promove o conhecimento da decoração artística 
da escola que muitas vezes passa despercebida. 

Maria Inês Andrade – 10ºF

 Durante o 2º período, os alunos 
de 7º e 8º ano foram desafiados a inves-
tigar sobre um objecto com história e, 
de seguida, a recolherem ou inventarem 
uma história sobre esse objeto.
 A Inês e a Valéria do 8º D foram 
conversar com o prof. Arlindo e esta foi 
a sua memória que partilhou com estas 
duas alunas e que agora contamos:
 O meu arco
“Tinha os meus sete anos de idade e um 
senhor que trabalhava com o meu avô 
fez-me um arco com um ferro que arran-
jou nas obras. Todo contente, comecei 
a andar com o arco, mas como este não 
estava soldado só podia andar num sen-
tido, pois a gancheta prendia na junção 
do ferro e ao andar ouvia o tic-tic que era 
bastante incomodativo. 
 O Máximo que morava na Arren-
tela e trabalhava no estaleiro onde hoje 
é o jardim da Fidalga, passava sempre 
pela porta da minha casa quando ia para 
o trabalho e via-me andar com o arco. Um 
dia diz-me:- Quando eu ligar a forja soldo-
te o arco. Fiquei muito contente e pensei: - 
É mesmo isto que eu preciso. Sempre que 
o via passar para o trabalho perguntava: 
-Hoje ligas a forja? A resposta era não, e 
dizia: -Quando a ligar soldo logo o arco. 

Quando o via regressar do trabalho per-
guntava: - Amanhã ligas a forja? E a res-
posta era sempre a mesma. Até que um 
dia eu irritado lhe disse: -Andas sempre a 
dizer que me soldas o arco e nunca soldas. 
Como me viu chateado, ficou a pensar 
que não se deve prometer a uma criança 
e depois não cumprir. Acabou por levar o 
arco e eu fiquei todo contente. Quando 

ele me dá o arco já soldado, eu fazia com 
ele os oitos de um tamanho muito mais 
pequeno. Senti-me um artista do arco.
  Para o Máximo, esteja onde 
estiver, desejo que descanse em paz. 
Fica aqui registado que praticou uma 
boa ação.”

Arlindo Carvalho
Conclusão (das alunas)
 “Naquela altura não havia dinheiro para 
comprar jogos, então as crianças tenta-
vam sempre arranjar maneira de brincar 
com qualquer objeto. Na Torre da Mari-
nha era muito comum brincarem com o 
arco e a gancheta, uns tinham um arco 
mais perfeito, outros tinham menos per-
feito, e alguns chegavam mesmo a não 
ter, mas não deixavam de brincar por-
que os miudos daquela altura empres-
tavam uns aos outros. Também jogavam 
muito à bola, mas, curiosamente, não se 
brincava muito com o pião. 

 Adoramos fazer esta “entrevista” 
ao professor, descobrimos coisas muito 
interessantes, de como as crianças se di-
vertiam, fora de casa, com a falta de con-
dições. É incrivel perceber este tipo de 
coisas!  

Inês Marcelino e Valéria Dubceac, 8º D                                                                                          

 Na semana em que se comemorou a Revolução do 25 de 
abril realizou-se também na nossa escola o Congresso da Saúde. 
Esta iniciativa resultou do trabalho colaborativo entre a equipa 
do PES, a Equipa Multidisciplinar, a Equipa de Educação Especial, 
as professoras que leccionam as disciplinas de Ciências Naturais 
e Biologia e as Enfermeiras da Saúde escolar.
 Deste congresso fizeram parte as seguintes atividades: 
palestras sobre Saúde e prevenção da doença, preparadas e di-
namizadas por alunos de 9º ano para alunos de 7º ano, que de-
correram ao longo da semana; rastreios de saúde (IMC e Tensão 
arterial) dirigidos a toda a comunidade escolar, realizados na ma-
nhã de quinta-feira, dia 26 de abril; aula de Bóccia dirigida a duas 
turmas do Ensino Secundário, com o apoio da APCAS – Associa-
ção de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal, realizada também 
quinta-feira, durante a tarde. Com estes eventos os professores 
e técnicos referidos pretenderam alertar para a importância da 
prevenção em saúde e para a necessidade de mantermos hábi-
tos de vida saudáveis.
 Todas as atividades tiveram grande adesão por parte dos 
alunos que participaram com bastante interesse e entusiasmo. 

Isabel Silva
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DIA DA MEMÓRIA
Recordar para nunca esquecer

 No passado dia 24 de 
Abril, realizou-se mais uma edi-
ção das Olimpíadas da Filosofia, 
um dos eventos que marcaram a 
Semana da Filosofia e Psicologia 
na Escola Secundária Manuel 
Cargaleiro. Os participantes, 
alunos do 11º ano, juntaram-se 
numa atividade lúdica com o in-
tuito de testarem as suas capa-
cidades filosóficas. Com a coor-
denação dos professores Camila 
Viana, César Ferreira e Iolanda 
Antunes do grupo de Filosofia, 7 
turmas - A, B, C, D, F, G e H- em 
equipas constituídas por três 
alunos com as melhores médias 
de cada turma na disciplina de 
Filosofia, vieram competir para 
determinar a turma vencedora 
nestas Olimpíadas.
 A prova foi composta por 
três rondas, sendo que da primeira passaram, entre 7 equipas, 4 
delas (as turmas C, A, G e F), da segunda ronda seguiram duas 
equipas, que depois vieram a disputar a final, ficando a turma A 
em terceiro lugar, a G em segundo e a vencedora do concurso a 
turma C.
 Foram também entregues prémios de participação a to-

dos os alunos de todas as equi-
pas, ficando a entrega dos pré-
mios aos três primeiros lugares 
marcada para outro evento, que 
decorrerá no dia 2 de maio e in-
cluirá membros da Direção e os 
coordenadores da atividade. A 
entrega destes prémios aos alu-
nos só foi possível com o ines-
timável contributo das Editoras 
Porto e Asa que, tal como nos 
anos anteriores, se prontifica-
ram a oferecer uma grande di-
versidade de materias didáticos 
que muito dignificaram esta ini-
ciativa.
 Assim, terminaram mais 
umas Olimpíadas da Filosofia, 
que mais uma vez mostraram 
o que de melhor há na Escola 
Manuel Cargaleiro, não só des-
tacando a qualidade dos alunos 

que a frequentam, mas também a iniciativa da Escola e dos pro-
fessores em promover atividades que dão asas ao conhecimento 
e cultivam o gosto pelo saber.

Estela Miguel Rocha Malveiro, 11ºB

 “Psicologia”: substan-
tivo feminino composto por 
dez letras, resultante de um 
processo de composição mor-
fológica, que, em sentido de-
notativo, pode ser interpreta-
do como “a ciência que tem a 
seu encargo o estudo e a com-
preensão do comportamento 
humano, bem como dos seus 
processos mentais”. É por tudo 
isto a seu respeito que tentar 
definir psicologia para dela fa-
lar não é tarefa fácil.
 Decerto que os grandes 
vultos da psicologia não se 
alastrariam tanto na sua ex-
plicação, nem, muito menos, 
seriam tão minuciosos com a 
mesma. No atinente às suas 
perspetivas pessoais, tenho a 
certeza que, divergindo ape-
nas no grau e na convicção, 
todos concordariam que a psi-
cologia é um poderoso meca-
nismo de introspeção. Devido 
à versatilidade de que é dota-
da, não nos podemos simples-
mente limitar a atribuir-lhe o 
mero estatuto de ciência ou 
disciplina; temos igualmente 
de a encarar como uma plata-
forma privilegiada para o au-
toconhecimento das nossas 
virtudes e tendências e, simul-
taneamente, para o aperfeiço-

amento das nossas cosmovi-
sões.
 O Torneio de Psicologia, 
realizado no passado dia 26 
de abril, no auditório Teresa 
Ferreira, é uma tradição esco-
lar que se perpetua há mais de 
vinte anos e tem, por objetivo, 
congratular e reconhecer o 
mérito dos alunos pelo esfor-

ço, a dedicação, o empenho, 
a força de vontade e, sobre-
tudo, pelo trabalho investido 
no estudo da disciplina. De ca-
rácter maioritariamente didá-
tico, mas também interativo, 
o torneio promove uma com-
petição amigável entre as tur-

mas e proporciona, ao mesmo 
tempo, um bom ambiente de 
convivência.
 Sob orientação do pro-
fessor César Ferreira que, nos 
momentos iniciais, explicitou 
o regulamento do torneio, 
cada equipa tinha de respon-
der a três perguntas de es-
colha múltipla sobre as mais 

variadas temáticas lecionadas 
ao longo do ano. Dispondo 
apenas de 40 segundos por 
questão, só seria permitida a 
passagem do grupo à ronda 
seguinte em situação de em-
pate ou caso este respondesse 
corretamente a todas as per-

guntas, cujo grau de comple-
xidade e dificuldade aumenta-
va gradualmente.
 À semelhança do suce-
dido em anos anteriores, os 
alunos escolhidos para repre-
sentar cada turma, foram se-
lecionados com base na clas-
sificação obtida no final do 
segundo período. O torneio 
realizou-se em três eliminató-
rias, tendo-se verificado uma 
disputa renhida pelo pódio, 
acabando o 12ºB por ficar em 
primeiro. O segundo lugar 
coube aos representantes do 
12ºH e, a ocupar o terceiro lu-
gar, ficou o 12ºG.
 Como agradecimento 
pela sua participação, a Plá-
tano Editora teve a gentileza 
de presentear todos os alunos 
envolvidos com uma caneta e 
um bloco de notas. Para além 
disso, os alunos representan-
tes das turmas que ocupa-
ram os três primeiros lugares, 
foram ainda premiados com 
livros, disponibilizados pelas 
Edições ASA e enciclopédias 
oferecidas pela Porto Editora.
E assim se deu por concluída 
mais uma edição deste tor-
neio!

Ana Carolina Mendes -12ºB

 No dia 19 de abril os 
alunos de Biologia de décimo 
segundo ano, acompanhados 
por professoras da disciplina 
e de Português, foram numa 
visita de estudo á Universi-
dade Lusófona no âmbito do 
projeto “Criar Saberes”.  Este 
projeto destina-se a alunos de 
Biologia do ensino secundário 
e tem como objetivo dar a co-
nhecer, através de atividades, 
um pouco do curso em ques-
tão e perceber como realmen-
te se processam as técnicas 
aprendidas em sala de aula. 
 Uma das atividades fei-
tas foi a “Clonagem de Genes”. 
Numa sessão de mais ou me-
nos duas horas, os alunos cul-
tivaram, transformaram cultu-
ras de bactérias de Escherichia 
Coli com o plasmídeo pGlo® 
e analisaram transformações 

realizadas anteriormente nos 
meios de cultura utilizados. 
Com estas demonstrações os 
alunos estiveram expostos a 
importantes conceitos de bio-
logia molecular já lecionados 
em aula.
 A segunda actividade, 
intitulada  “DNA fingerprin-
ting - Onde está o criminoso?”  
pretendia que os alunos se 
familiarizassem com técnicas 
básicas de cultura de bacté-
rias na área da genética, pro-
cessos de eletroforese em gel 
de agarose e identificação de 
padrões de restrição do ADN. 
Para isso no início da atividade 
foi encenado uma cena de cri-
me composto por um morto e 
4 suspeitos. No final da ativi-
dade e depois de utilizarmos a 
técnica do DNA fingerprinting 
conseguimos chegar ao ver-

dadeiro criminoso.
 Estas actividades con-
tribuem muito para a nossa 
aprendizagem, pois permi-
tem-nos pôr em prática tudo 

aquilo que aprendemos nas 
aulas.     

Ana Catarina Gomes, 12ºA

 Há memórias individuais e há me-
mórias coletivas. O dia 27 de janeiro foi ins-
tituído pela ONU como o Dia Internacional 
em Memória das Vítimas do Holocausto. 
Esta é uma memória coletiva, cujos dados 
ainda estão apurar mas seguramente fo-
ram exterminados cerca de 9 milhões de 
judeus, um extermínio pensado e arquite-
tado por Adolfo Hitler. 
 Não é uma data qualquer! No dia 27 
de janeiro de 1945, a não esquecer, teve 
lugar a libertação de judeus do principal 
campo de concentração nazi (Auschwitz) 
pelas tropas da União Soviética.
 No dia 30 de janeiro, a nossa esco-
la não ficou indiferente. Além de uma ex-
posição patente ao público no átrio das 
exposições, o nosso palestrante, Ricardo 
Presumido, membro fundador da Me-
moshoa (Associação Memória e Ensino do 
Holocausto), fez uma abordagem muito 
interessante sobre o tema. Dividiu a sua 
intervenção em três partes, no sentido de 
dar a conhecer a estratégia utilizada e a 
ideologia associada ao holocausto, prota-
gonizada por Adolfo Hitler.
 A primeira fase consistiu na intimi-
dação/humilhação do povo judaico, pro-
mulgando leis anti-semitas, de segrega-
ção racial (leis de Nuremberga de 1935). 
Os símbolos de estigmatização utilizados 
na época, os estudos sobre a pureza da 
raça e as palavras e frases humilhantes 
como “Ajudem a libertar a Alemanha do 
capital judeu. Não comprem em lojas ju-
daicas”, revelam o efeito persuasivo do na-
zismo.
 Seguidamente, foi explorado o 

quadro de Felix Nussbaum 
(Self –portrait in the camp, 
de 1943), o qual ilustra a vida 
dos judeus, dos  que tinham 
de viver dentro e fora dos 
guetos.
 O início da chamada 
Solução Final e do Holocausto 
foi marcada pela Noite de Cristal, Kristall-
nacht, cuja designação se deve a inúmeros 
pedaços de vidro partidos que encheram 
as ruas na sequência do vandalismo das 
lojas, edifícios e sinagogas judaicas. Ocor-
reu na noite de 9 para 10 de novembro de 
1938, em que centenas judeus foram as-
sassinados durante os ataques, outros fo-
ram detidos e outros suicidaram-se. Para 
além das vítimas mortais, cerca de 30 000 
judeus foram enviados para os campos de 
concentração.
 A deportação e as histórias de vida 
a ela associadas, o combóio da deporta-
ção que passa pelo portão da morte sem 
que os judeus se apercebessem, a perda 
de dignidade nos campos de concentra-
ção, a separação das famílias (uns para tra-
balhar, outros para morrer) são memórias 
coletivas que não podemos esquecer. 
 Não podemos esquecer que Aus-
chwitz foi o maior e mais terrível campo 
de extermínio do regime de Hitler. Nas 
suas câmaras de gás e crematórios foram 
mortas pelo menos um milhão de pesso-
as. No auge do Holocausto, em 1944, eram 
assassinadas seis mil pessoas por dia. Aus-
chwitz tornou-se sinónimo do genocídio 
de judeus, eslavos, ciganos e tantos outros 
grupos perseguidos pelos nazis apenas 

por-
que nasce-
ram diferentes.
 É fundamental estarmos 
atentos ao que nos rodeia porque, como 
afirmou o nosso palestrante, outros ge-
nocídios continuam a acontecer, os mo-
vimentos de extrema-direita ainda estão 
ativos, o neonazismo é ainda uma realida-
de, as notícias de violação dos direitos dos 
humanos entram pelas nossas casas. 
 Esta iniciativa foi organizada pelo 
grupo de História, em colaboração com a 
Biblioteca Florbela Espanca e o Clube Eu-
ropeu. Participaram na palestra 54 alunos 
das turmas A, B e D do 9º ano.
 Sugestões de leituras e filmes:
“Se isto é um Homem” de Primo Levi
“Diário de Anne Frank” (edição em portu-
guês, BD, 2017)
“O diário de Rutka” de Rutka Laskier (2010)
“A hora mais negra” (filme de Joe Wright, 
2017)
“A Vida é bela” (filme de Roberto Benigni, 
1997)
https://www.memoshoa.pt/  (Associação 
Memória e Ensino do Holocausto)

Fátima Veríssimo
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VISITA DE ESTUDO
Assembleia da República

SEMANA DA LEITURA
  12ª Edição

PENSAR QUE SOMOS UM MAR...
Que Nunca Mais Tem Fronteiras

        Respondendo ao desafio 
mais uma vez lançado pelo Pla-
no Nacional de Leitura, os pro-
fessores do Departamento de 
Línguas e a Biblioteca Florbela 
Espanca arregaçaram as man-
gas e deitaram mãos à obra na 
preparação e concretização de 
mais uma Semana da Leitura, 
que vai na sua 12ª edição.
        Assim, a escola acordou na 
segunda-feira com a já habitu-
al faixa colocada em local bem 
visível a anunciar a abertura da 
semana da leitura e também, 
para surpresa de todos, com 
poemas frases e citações espa-
lhados por todos os pavilhões 
da escola. 
        A abrir a semana tivemos, 
na segunda-feira, a celebra-
ção da língua francesa através 
das Francofolies, conjunto de 
atividades de que fazia parte 
a exposição de trabalhos dos 
alunos de diversos anos, rea-
lizados nas aulas de francês e 
a venda de doces tradicionais 
franceses para angariação de 
fundos que ajudarão a reduzir 
o preço da inscrição nos exa-
mes DELF Scolaire. 
        No intervalo das 10, vários 
alunos distribuíram frases e 
citações “saborosas”, acompa-
nhadas de rebuçados que ado-
çavam ainda mais a boca de 

quem as lesse.
        Terça-feira foi o dia do peddy 
paper literário destinado aos 
alunos do ensino básico que, 
ruidosa e entusiasticamente, 
correram pela escola em busca 
de pistas literárias que os levas-
sem a concluir a prova em pri-
meiro lugar.
        O concurso de gramática 
“Quem Quer Falar Bem?” não 
podia faltar e não faltou, atra-
vés de três eliminatórias (a 
primeira teve lugar antes da 
semana da leitura), apurou-se 
uma campeã: a Cátia Dâmaso 
do 7ºA que brilhou e mostrou 
que não há idade para se saber 
gramática como deve ser. Para-
béns Cátia!
        Nota baixa para a chuva 
que, na quarta-feira, resolveu 

aparecer sem ser convidada 
e inviabilizou a vinda à esco-
la dos meninos do infantário 
(mas como estava a fazer falta, 
já está perdoada). Mas a pro-
messa está feita: virão no ter-
ceiro período para disfrutarem 
de uma manhã inteirinha só 
para eles, com teatro (pelo gru-
po de teatro da escola), contos 
e outras surpresas.
        Na quinta-feira o assunto 
foi mais sério. Num debate or-
ganizado por alunos do 11º B e 
destinado a alunos do 8º ano, 
falou-se da importância da lei-
tura na construção de um cida-
dão interventivo.
        Ao final da tarde deste mes-
mo dia foi tempo de deixar a 
emoção vir à flor da pele. Acon-
teceu o sarau de poesia! Sem 

dúvida, um dos momentos al-
tos desta semana. Alunos, pro-
fessores e até alguns pais reve-
laram-se verdadeiros diseurs 
de poesia. Foram momentos 
mágicos aplaudidos por todos.
        Ah! Falta referir que tivemos 
a honra de contar com a pre-
sença de Fernando Pessoa que, 
placidamente sentado na sua 
tão famosa mesa do café Brasi-
leira do Chiado, assistiu a tudo 
durante toda a semana, certa-
mente agradado com o que viu 
e ouviu. Claro que estou a falar 
do magnífico painel realizado 
por alunos de artes com a aju-
da dos seus professores e onde 
toda a comunidade educativa 
era convidada a libertar o escri-
tor que há em cada um de nós 
deixar lá um poema uma frase, 
um desenho…
Enfim, foi uma verdadeira fes-
ta do livro e da leitura como 
ato comunicativo, espaço de 
encontro criativo e inspirador. 
Viva a leitura!
        Um agradecimento especial 
às professoras Conceição Cari-
nhas e Isabel Martins que co-
laboraram na confeção do pai-
nel e à professora Maria João 
Cunha que concebeu o cartaz 
da semana da leitura.

  Luísa Pereira

 No dia 11 de janeiro de 2018, os alu-
nos do 12º H, 12º E, e 11F, acompanhados 
pelos professores Ana Pires, José Marti-
nho, Noémia Fernandes e Rosa Nogueira 
participaram numa visita de estudo à As-
sembleia da República, no âmbito das dis-
ciplinas de Sociologia e Economia. Esta vi-
sita tinha como objetivo aprendermos um 
pouco mais sobre este órgão de soberania.
 Durante a manhã, efetuamos uma 
visita guiada pelo Palácio de São Bento, 
conduzida pela Relações Públicas, Dr.ª Eli-
zabete, que começou por contar um pou-
co da história da Assembleia e do Palácio 
de S. Bento. Ficámos a saber que este pa-
lácio é composto por várias salas: a Sala 
das Sessões, a Sala dos Passos Perdidos, a 
antiga Sala do Senado, o Salão Nobre e o 
Museu Histórico-Bibliográfico.
 Acompanhámos a guia até uma 
extensa sala, decorada com seis 
painéis de azulejos, onde se en-
contrava o refeitório dos mon-
ges na altura em que o edifício 
funcionava como Mosteiro de 
S. Bento.  Contou-nos a história 
daquela sala e dos painéis, infor-
mou-nos também que existem 
dois grupos de funcionários na 
Assembleia da República, um 
que trabalha diretamente com 
os deputados e o outro, onde a 
guia se insere, trata entre outros 
assuntos, deste tipo de visitas. 
Depois de termos aprendido 
mais um pouco sobre o local 
onde nos encontrávamos, a guia 
acompanhou-nos até outro lo-
cal, onde nos explicou como fun-
ciona a hierarquia do poder em 
Portugal: o primeiro órgão de soberania é 
o Presidente da República, que fiscaliza a 
Assembleia, o segundo órgão é a Assem-
bleia da República, presidida pelo Presi-
dente da Assembleia, que fiscaliza as ações 
do Governo que é, por sua vez, chefiado 
pelo  Primeiro Ministro, terceiro órgão de 
soberania e por último os Tribunais , e tam-
bém todo o processo de elaboração das 
leis até à sua entrada em vigor. A seguir, 
dirigimo-nos até uma parte da igreja do 
mosteiro, onde explicou que o teto dessa 
mesma igreja era mais alto, no entanto foi 
reduzido para que se pudesse aumentar 
o edifício. Depois, pediu-nos para que ob-
servássemos a estátua de Carlos I, coloca-
da numa reentrância de uma das paredes, 
dizendo que esta se situava na sala do Se-
nado, mas, ao tornarmo-nos uma repúbli-
ca, foi substituída pela estátua da Repúbli-
ca. Explicou logo de seguida que a entrada 
da igreja é exclusiva para receber perso-
nalidades importantes, tais como os reis, 
presidentes e ministros de outros países, e 
que tirando essas ocasiões, é uma entrada 
raramente usada. Continuando a nossa vi-
sita pela Assembleia, subimos a Escadaria 
Nobre, sobre a qual se encontra suspenso 
um imponente candelabro que conta com 
144 lâmpadas e onde se podem observar 
2 trios de pinturas, em paredes opostas. Na 

parede que dá acesso à Sala das Sessões, 
estão representadas as Cortes de Leiria de 
1254, onde o rei reuniu com os represen-
tantes do povo; na parede que dá acesso 
à Sala do Senado, estão representadas as 
principais atividades do reino no séc. XV, 
a agricultura, a indústria e o comércio. De-
pois de observarmos e ouvirmos a explica-
ção sobre as representações que estão nas 
paredes, seguimos em direção da  Sala do 
Senado.
 A Sala do Senado, que acolheu a Câ-
mara dos Pares, foi inicialmente construída 
no espaço onde antes se situava a Sala do 
Capítulo do antigo mosteiro. Porém, tendo 
em conta que este espaço não satisfazia as 
necessidades da Câmara, trinta anos mais 
tarde foi construída uma nova sala, de for-
ma semicircular. A designação da Sala do 
Senado apenas lhe foi conferida no perío-

do da I República, sendo até então desig-
nada por Sala dos Pares do Reino. Durante 
o período do Estado Novo, a sala acolheu 
a Câmara Corporativa. Atualmente, devido 
ao sistema monocameral instituído pela 
Constituição de 1976, esta sala é utilizada 
para reuniões das comissões, para traba-
lhos dos grupos parlamentares, para ses-
sões solenes, seminários, colóquios e, ain-
da, para reuniões internacionais, para as 
quais foram instaladas, na última galeria, 
cabinas para tradução simultânea. Nesta 
sala também se realizam as sessões nacio-
nais do Parlamento dos Jovens. 
 Depois de sentados na Sala das Ses-
sões, foi-nos dito que estávamos a ocupar 
a bancada parlamentar do PS e um dos 
lugares era do deputado que pertencia ao 
PAN. Foi-nos dito a que partido pertencia 
cada bancada parlamentar e onde se sen-
tavam os deputados, tal como o respetivo 
número de membros dos partidos.
 Durante a visita visitámos ainda, o 
Refeitório dos Monges, onde atualmente 
se localiza o Centro de Acolhimento ao Ci-
dadão, onde podemos assistir a filmes so-
bre a Assembleia da República e também 
aceder a informação sobre o parlamento, 
e também a Sala dos Passos Perdidos onde 
podemos observar seis grandes telas pin-
tadas por Columbano Bordalo Pinheiro, 

onde são invocados alguns dos mais ilus-
tres estadistas nacionais. Esta divisão fun-
ciona como sala de espera e é utilizada 
também pelos jornalistas para entrevistas 
a deputados. Por fim, visitámos a Sala das 
Sessões, onde várias vezes por semana, os 
deputados reúnem para debater e apro-
var legislação importante para o futuro 
do nosso país, e onde tivemos também a 
oportunidade de nos sentarmos nas ban-
cadas dos deputados. Depois de sentados, 
fomos informados que estávamos a ocu-
par a bancada parlamentar do PS e que 
um dos lugares era do deputado que per-
tencia ao PAN, para finalizar ficamos a sa-
ber a que partido pertencia cada bancada 
parlamentar, assim como o número de de-
putados com assento parlamentar (230).
 Durante a tarde, um pouco depois 
das 15h, assistimos a um debate, sentados 

nas galerias destinadas ao pú-
blico, situadas no primeiro e se-
gundo piso, enquanto, nas suas 
bancadas, já se encontravam os 
deputados a debater o projeto 
de lei apresentado pelo deputa-
do do Bloco de Esquerda, Moi-
sés Ferreira, sobre “Legalização 
da Cannabis para fins medici-
nais”. Neste debate participaram 
o PPD/PSD (Partido Social De-
mocrata), o PS (Partido Socialis-
ta), o BE (Bloco de Esquerda), o 
CDS/PP (Partido Popular), o PCP 
(Partido Comunista Português), 
o PAN (Pessoas, Animais, Natu-
reza), o PEN (Partido Ecológico 
Nacional) e o CDU (Coligação 
Democrática Unitária), neste 
debate cada Grupo Parlamentar 

teve direito a uma intervenção de três mi-
nutos, à exceção do PAN, que teve apenas 
um minuto, e do BE que, como autor da 
iniciativa, dispôs de mais um minuto. Tam-
bém foram debatidos “O carnaval como 
feriado obrigatório”, e “A comparticipação 
do governo para monitorizar e tratar a dia-
betes “A sessão plenária foi presidida pelo 
presidente da Assembleia da República 
Eduardo Ferro Rodrigues.
 Enquanto permanecemos nas ga-
lerias uma deputada e ex-aluna da nossa 
escola foi-nos cumprimentar. Infelizmente 
não pudemos ficar até ao fim desta sessão 
plenária e regressámos então para a nossa 
escola.
 Com este dia passado na Assem-
bleia da República, podemos concluir que 
aprendemos bastante acerca da política 
do nosso país e ficámos a conhecer melhor 
o funcionamento deste órgão de sobera-
nia pelo que não podemos deixar de reco-
mendar esta visita .

Ana Ferreira 
Ana Beldroegas

Beatriz Branco 
Beatriz Deus
Beatriz Gens
Irina Ibraimo

Mafalda Deus
Nádia Graça

Primeiro era preciso escolher 
os textos. Muitas palavras pas-
saram pela memória dos nos-
sos olhos e ouvidos. Até que 
nos “chegou” o incontornável 
poema do Ary: As Portas que 
Abril abriu. Estava decidido: 
seria este a coluna vertebral do 
evento! 

Depois chegaram as palavras 
da Sophia, da Hélia, da Lídia e 
do Manuel… Todas tinham lu-
gar marcado…
E as músicas: tanta coisa boni-
ta para escolher e tão pouco 
tempo!
Ainda havia as imagens. Tan-
tas, tantas … à espera de se-
rem colhidas… para ilustrar 
palavras e canções.

Os jovens trouxeram as vozes, 
trouxeram as guitarras e a per-
cussão… e toda a contagiante 
energia… e todo o entusiasmo 
dos 16 anos… Eram dezoito, 
vinham de seis turmas diferen-

tes do ensino secundário (re-
gular e profissional).
Com a ajuda dos jovens, foram 
escolhidas as músicas. 
José Afonso, Xutos e Pontapés, 
Sérgio Godinho, Fernando Tor-
do, Chico Buarque.

E havia tão pouco tempo para 
ensaiar… Conseguiremos, 
mais uma vez, construir o mi-
lagre de uma coisa bonita … 
quase sem ensaios? 

À hora marcada, no dia 26 de 
Abril, todos nós comparece-
mos na Biblioteca. Primeiro 
para um ensaio geral e depois 
para o recital, às 15h30. 

E aconteceu:  Poesia, Música, 
História, Emoção, Memória, 
Conhecimento – a Escola de-
veria ser sempre assim, APREN-
DER devia ser isto…

As vozes que nos deram as 
cantigas, as mãos que das cor-

das fizeram som, as bocas que 
ofereceram versos e histórias, 
o olhar atento de quem geriu 
as imagens… a todos agrade-
cemos esta bela construção. 
Juntos conseguimos… erguer 
um pequeno “monumento”  
(efémero, mas memorável)  em 
torno dessa data histórica que 
é o 25 de Abril de 1974. 

Os construtores do “monu-
mento”:
 
12ºG:  Frederico de Brito
11ºA:  Afonso Parra, Alípio Fi-
lho, Celeste Ricardo, Guilher-

me Lopes, João Batista, João 
Eugénio, Mafalda Soares, Ma-
riana Nogueira, Renato Gomes, 
Valéria Moraru
  Professoras:  Ana Baltazar  e   
Fátima Veríssimo  (concepção  
e  coordenação)
11ºB:  Nathália Souza, Raquel 
Pereira
11ºJ:  Edmero Mota, João Si-
mões, Seco Banjai
10ºF:  Carolina Margarida
10ºG:   Beatriz Rodrigues

Ana Baltazar, 
Fátima Veríssimo
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EDITORIAL

Professores:
Júlia Freire, Maria J Moreira, 
Luísa Pereira
Composição: 
Jorge Duarte

Alunos:  
Artur Lemos 8ºB
Catarina Valadas  11º G
Gonçalo Felizardo 12ºA
Joana Armário 12ºA
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Para Sempre, Lourinhã!
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Portugas de visita a Napoli

JOVENS FILÓSOFOS
Um Colóquio com 12 anos

       Todos os estudantes, in-
dependentemente das faixas 
etárias e costumes, desejam 
incessantemente desbravar o 
mundo e visitar os mais diver-
sos locais, algo que pode tam-
bém ser justificado pelo am-
biente pesado e até mesmo 
frustrante do nosso quotidia-
no. Por isso mesmo, as visitas 
de estudo são ótimas oportu-
nidades para descontrair e ao 
mesmo tempo obter conheci-
mento sobre variadíssimos as-
suntos que, a longo prazo, se 
pode revelar importante.
 Esperava ansiosamen-
te pela chegada do dia vinte 
de Fevereiro e já quase sem 
unhas, quando o dia finalmen-
te chegou. Curiosamente, ao 
contrário dos outros dias abor-
recidos e monótonos, neste 
dia acordei cheio de energia 
preparado para uma nova 
aventura. Por incrível que pa-
reça a Lourinhã envolveu-me 
numa experiência única para 
todos os sentidos. Ainda hoje 
tenho dificuldade em descre-
ver aquilo que os meus olhos 
viram, não fosse este pequeno 
Concelho tão deslumbrante! 
Pela manhã senti uma certa 
ansiedade e isso não posso 
negar. A ansiedade típica de 
quem está prestes a explorar o 

desconhecido, acompanhada 
de uma imensa hiperativida-
de, foram talvez as sensações 
mais relevantes no início da vi-
sita. Com o tempo, essa ansie-
dade foi desaparecendo e co-
meçou a fluir um clima alegre, 
comum a todos os estudantes. 
Foi nesse momento que senti 
que esta experiência inesque-
cível iria verdadeiramente co-
meçar.
 No momento da che-
gada olhei a meu redor e tudo 
parecia radiante. A conjunção 
da suavidade e cor da areia 
com o som resultante das 
ondas do mar era indiscuti-
velmente agradável, o que 
contrastava com a voz grave 
e desgastada do guia. Visitá-
mos então a praia do Caniçal 

e a praia de Paimogo que mais 
tarde revelaram ser bastante 
idênticas, não morfologica-
mente, mas relativamente nos 
sentimentos que estas trans-
mitem a quem as visita: uma 
calma e tranquilidade nunca 
antes sentida por mim e cer-
tamente pelos meus colegas. 
Quase como se estivéssemos 
isolados de todo o resto do 
mundo.
 Já com a barriga a dar 
horas, todos juntos, almoçá-
mos num parque em que não 
faltava euforia. As crianças, 
adolescentes e adultos ali pre-
sentes fizeram daquele espa-
ço público um verdadeiro lo-
cal de convívio e festa. 
 Após o almoço impro-
visado, seguimos viagem para 

o Dino Parque que se revelou 
como uma verdadeira obra 
de arte e nesse sentido, tenho 
que dar mérito a quem de-
senvolveu este projeto. Uma 
entrada bastante convidativa, 
métodos de aprendizagem 
didáticos e um bom ambien-
te são algumas das coisas que 
este museu ao ar livre pode 
oferecer a quem o quiser vi-
sitar. Naturalmente, gosto de 
sentir que sou bem-vindo em 
qualquer sítio que entre e, 
nesse sentido, os profissionais 
aqui presentes fizeram ques-
tão de nos receber com todo 
o carinho. Não há dúvida que 
aprender em grupo, num am-
biente alegre e num espaço 
agradável torna mais fácil a as-
similação de conhecimentos.  
 Após esta longa e des-
gastante visita, já com a cons-
ciência de que no dia seguinte 
voltaríamos a enfrentar um dia 
de aulas, regressámos à Mar-
gem Sul, região pela qual te-
nho uma grande empatia não 
fosse eu Almadense de cora-
ção e alma! Certamente um 
dia para recordar e que ficará 
imortalizado na minha memó-
ria!

Gonçalo Marujo 10° A 

 No dia 11 de março às 
15 horas e 55 minutos, a equi-
pa de portugas partiu para a 
terra da pizza, da massa, do 
gelado, da moda e de muito 
mais, onde ficaria instalada na 
cidade de Portici, a 20 minu-
tos de Nápoles. Esta equipa foi 
constituída por quatro profes-
soras e seis alunos e integrou a 
comitiva do projeto FUTURE.
 Sendo o Erasmus um 
programa europeu cujo obje-
tivo é inspirar união, respeito, 
diversidade e harmonia entre 
diferentes culturas, este come-
çou por ser cumprido desde 
o primeiro momento em que 
os portugueses puseram pés 
em Itália, não só pelos hospe-
deiros como também pelas 
respetivas famílias. A equipa 
lusitana mostrou a sua hospi-
talidade ao chegar, oferecen-
do produtos mais portugue-
ses que D. Afonso Henriques, 
como chouriço, queijo, pastéis 
de nata e réplicas do galo de 
Barcelos.
 No primeiro dia de ati-
vidades curriculares, foram co-
nhecidos os grupos integran-
tes do projeto (da Polónia, da 
Alemanha e da Noruega), as-
sim como a escola italiana Isti-
tuto Istruzione Superiore Carlo 
Levi que mostrou as suas dife-
renças, sendo uma escola com 

menos espaços abertos que a 
nossa. Nesta escola, todos os 
alunos do Erasmus+ come-
çaram a conhecer-se através 
de atividades artísticas como 
dançar, cantar e pintar.
 No dia seguinte, após 
uma conferência sobre o pro-
jeto Erasmus, foram apre-
sentados os produtos locais 
como salami, formaggio e um 
delicioso olio d’oliva (azeite), 
relacionado com a indústria 
alimentar, assim como um  
centro de investigação onde 
procuravam obter os melho-
res processos de acondiciona-
mento dos alimentos. Neste 
dia, os portugueses também 
passaram a conhecer uma 
iguaria que não conheciam, a 
pizza frita, enquanto passea-
vam e conheciam Portici. Fora 
do âmbito escolar, e mais no 
âmbito social, os alunos per-
tencentes ao projeto diverti-
ram-se na sala de jogos local.
Na quarta-feira, toda a equipa 
multicultural dirigiu-se à cida-
de de Nápoles para um sola-
rengo e espetacular dia, onde 
se conheceu esta maravilhosa 
cidade, experienciou-se mais 
iguarias italianas e apreciou-se 
um belo museu de arte. Nesse 
dia houve muitos pés dori-
dos, mas houve acima de tudo 
muitos sorrisos.

Com apenas mais um dia em 
Itália, os alunos visitaram a 
costa de Sorrento, caraterizada 
pelas suas praias de areia vul-
cânica. De seguida, houve um 
grande banquete no restau-
rante Pizza a’Metro, que como 
o nome indica serve pizza com 
um metro de comprimento e, 
como não podia faltar, para 
acabar o almoço os portugue-
ses deliciaram-se com um belo 
gelado italiano. Ao final da tar-
de, iniciou-se a festa de despe-
dida, onde se comeu muito e 

dançou-se ainda mais. No fim 
da festa, os alunos não conse-
guiram evitar de se sentir tris-
tes pela despedida e como é 
óbvio algumas lágrimas foram 
derramadas.
Ao chegar o términus da via-
gem, esta equipa de portugas 
teve de abandonar Nápoles, 
com um algum desalento, mas 
também com uns quilinhos a 
mais.
     
 Mafalda Soares

O meu berlinde favorito

 Eu era um menino do 5º ano como outro menino qualquer da 
minha idade que adorava o jogo do berlinde. Era um dos melhores da 
escola e ganhava até aos meus velhos. O berlinde que mais recordo 
é um que eu tinha ganho numa aposta com o meu berlinde perfeito, 
que ninguém tinha, mas que todos queriam.       
 Eu chamava-o de Marte, porque o berlinde era da mesma cor 
daquele planeta. Um dia, eu estava tão confiante que perdi o meu ber-
linde especial no jogo das 3 covas. Fiz tudo para o recuperar, mas não 
consegui e andei muito triste, durante uns dias, até que decidi treinar 
para reaver o meu berlinde. 
 Quando estava preparado, voltei a desafiar o jogador que tinha 
o meu berlinde “Marte”, mas não o consegui vencer. Ele chegou ao pé 
de mim e disse-me que foi um bom jogo e  que há muito tempo não se 
divertia assim com alguém. “Toma o teu berlinde, acho que é especial 
para ti”, disse ele. Agradeci-lhe e nunca mais exibi os meus berlindes 
preferidos.                                                                        

Kenny Silva e Graciano Cá, 8º D
(Disciplina de OCE – Educação Patrimonial)

 No dia 11 de maio de 2018, sexta-feira, 
8 alunos da nossa escola apresentaram co-
municações no 12º Colóquio dos Jovens Fi-
lósofos que se realizou na Escola Superior de 
Tecnologia do Barreiro, organizado pela Esco-
la Secundária dos Casquilhos.
 Pelo 12º ano consecutivo a professora 
Maria Emília Santos, dos Casquilhos, com a 
colaboração de outros docentes da sua esco-
la, concretizou esta iniciativa de extraordiná-
rio interesse para a formação de estudantes 
do ensino secundário. Neste colóquio os alu-
nos são as estrelas e os oradores, apresentan-
do comunicações criadas  a partir da leitura 
de textos de caráter filosófico ou literário. A 
apresentação de uma comunicação exige 
pesquisa, leitura atenta e crítica, reflexão e 
problematização, criação de uma tese e da 
respetiva argumentação, para além da capa-
cidade de comunicar oralmente de forma efi-
caz e apelativa. Por estes motivos, os profes-
sores de Filosofia Isabel Silva, Camila Viana e 
José Martinho, reconhecendo a importância 
desta iniciativa para o desenvolvimento de 
competências essenciais para o sucesso aca-
démico e profissional dos seus alunos, acei-
taram o amável convite da Escola Secundária 
dos Casquilhos para participarem.
 Os nossos alunos - Mafalda Soares, Ma-
tilde Cabaço, Mariana Nogueira, Celeste San-
tos, João Eugénio e Valéria Moraru do 11ºA, 
Patrícia Trindade do 11ºB e Bárbara Sexauer 
do 12ºG – estão de parabéns pela coragem 
que demonstraram ao aceitar este desafio e 
pela qualidade dos trabalhos que apresenta-

ram, deixando a nossa escola orgulhosa devi-
do à persistência, autonomia e boas compe-
tências de comunicação que demonstraram.
 Os professores de Filosofia envolvi-
dos esperam poder manter no futuro esta 
parceria com uma escola de outro Concelho, 
contribuindo para construção de uma escola 
aberta ao mundo, à criatividade e à constru-
ção de um futuro sustentado nos valores da 
livre crítica e da comunicação.

Isabel  Silva

        E eis-nos chegados quase ao 
fim do ano letivo. Como passou de-
pressa! 
        Neste número damos conta do que 
mais importante se passou na escola 
e na comunidade, nos últimos meses. 
Falaremos da Semana da Leitura, 
dos projetos do Clube Europeu, com 
destaque para o Erasmus+. O Ano 
Europeu do Património Cultural tam-
bém não será esquecido, bem com as 
Olimpíadas da Psicologia, atividade 
integrada na semana da disciplina. O 
aniversário do nosso patrono, mestre 
Manuel Cargaleiro tem grande des-
taque, uma vez que as atividades re-
alizadas no âmbito do Cargaleiro Art 
Fest que o Outra Margem descreve, 
tiveram como objetivo principal ce-
lebrar tão importante data. O 25 de 
abril também será recordado através 
do testemunho que quem o viveu de 
uma forma diferente mas não menos 
intensa.
        Temos consciência que muito fica 
por dizer e, desde já, esperamos a vos-
sa compreensão se algum aconteci-
mento importante não foi noticiado.
        Queremos aproveitar o “pouco 
tempo” que nos resta para agradecer 
a todos os que simpaticamente cola-
boraram connosco, enviando artigos 
e aos nossos leitores, eles são a razão 
por que existimos. 
       Desejamos a todos os alunos o 
maior sucesso escolar. Para o próximo 
ano contamos, de novo, com todos, e 
mesmo aqueles que este ano termi-
nam o secundário e se preparam para 
entrar no ensino superior ou no mun-
do do trabalho, podem continuar a 
colaborar enviando artigos interes-
santes, com experiências e vivências 
diferentes mas não menos enriquece-
doras.

Por agora, boas férias e até para o 
ano!

  Luísa Pereira



 Foi num dia chuvoso, 
cinzento e tristonho de abril 
que, depois de uma longa via-
gem da Alemanha, do Chipre 
ou da Roménia, finalmente os 
diferentes aviões aterraram 
na bonita cidade de Lisboa. 
Foi ao 15º dia do mês de abril 
de 2018 que os nossos par-
ceiros do projeto FACE, no 
âmbito do Programa de Par-
cerias Erasmus+, chegaram 
para conhecer Portugal. Este 
primeiro dia foi passado com 
as famílias que os receberiam 
durante uma semana. Parecia 
ainda faltar muito, mas o tem-
po voa quando estamos feli-
zes.
 O dia 16 (segunda-fei-
ra) foi o primeiro dia de tra-
balhos, da semana preenchi-
da que nos esperava a todos, 
na biblioteca, onde foi feita a 
receção com os discursos da 

praxe, assistimos a um peque-
no momento musical com os 
talentos que temos na nossa 
escola e foi tocado o “Hino da 
alegria” que é também o Hino 
da Europa, nada mais apro-
priado para começar uma 
semana de “Future Active Ci-
tizens of Europe” seguiram-se 
“ice-breakers” jogos para nos 
conhecermos melhor e fina-
lizámos com uma curta visita 

guiada pela Escola Secundá-
ria Manuel Cargaleiro. 
 No terceiro dia, tive-
mos as apresentações dos tra-
balhos sobre os direitos dos 
cidadãos, que durante meses 
preparámos, onde pudemos 
aprender um pouco mais da 
história da União Europeia e 
o que significa ser um verda-
deiro cidadão europeu.Hou-
ve também umas entrevistas 
no canal de rádio da escola 
(RTE) e, depois de almoço, um 
Workshop “Painting Europe” 

para usarmos os nossos dotes 
artísticos! Pintámos telas que 
irão percorrer várias escolas 
do país. Foi um dia cansativo 
mas muito produtivo!
 A quarta-feira, come-
çou com muita animação 
com o FlashMob dinamiza-
do pelos alunos portugueses 
e a manhã acabou com um 
Workshop organizado pela 
Associação Rato “Castle Eu-

rope” que nos proporcionou 
um dos melhores momentos 
de reflexão sobre os prós e 
contras da União Europeia... 
discutimos muito o assunto 
“Brexit” e chegamos todos à 
mesma conclusão: temos que 
ficar unidos, e sobretudo vi-
vermos informados, para que 
esta união económica e políti-
ca funcione! Às 15h do mesmo 
dia, partimos de autocarro em 
direção ao Cabo Espichel e Ar-
rábida onde pudemos apre-
ciar a magnífica paisagem e, 

mais tarde, 
desfrutar de 
uma “Sun-
set Party” 
com o Dj 
oficial An-
dré França, 
e com uma 
vista mara-
vilhosa no 
P o r t i n h o 
da Arrábi-
da! Regres-
sámos já 
depois do 
“sunset” es-
toirados de 
c a n s a ç o , 
mas muito 
felizes. Este-
ve um dia 
b e l í s s i m o 

de calor e uma noite calma 
como não acontece em mui-
tos verões.
 No dia seguinte visitá-
mos a  capital do nosso país 
- Lisboa – e os vários monu-
mentos que esta possui em 
Belém como a Torre de Belém, 
o Padrão dos Descobrimentos 
e o Mosteiro de Jerónimos. O 
guia mostrou-nos a impor-
tância daquele sítio na nossa 

história e na nossa identidade 
enquanto povo. Ás vezes cus-
ta a acreditar que um grupo 
de marinheiros portugueses 
se tenha aventurado e parti-
do à descoberta de um novo 
mundo “por mares nunca an-
tes navegados”. Depois de al-
moço, passeamos pela Baixa 
de Lisboa, ao mesmo tempo 
que realizávamos um “Peddy 
Paper”.
 Na sexta-feira (últi-
mo dia de atividades com os 
parceiros), deslocámo-nos 
até  Almada onde pudemos 
avistar uma paisagem mara-
vilhosa no topo do Cristo Rei, 
e almoçamos no restaurante 
“Pizza no Pátio”. Este foi tam-
bém o dia do Festive Dinner 
(com muita música, alegria 
e comida). Recebemos os di-
plomas e claro, houve algu-
mas lágrimas, na despedida, 
pois seria o último dia que ve-
ríamos alguns de nós! Novos 
amigos com quem partilhá-
mos tanto durante uma se-
mana. Levaram um pouco da 
nossa cultura e deixaram um 
pouco da deles.
 No dia 21 (sábado), o 
último dia, levámos os nos-
sos companheiros alemães, 
romenos ou cipriotas ao ae-
roporto e houve as últimas 
despedidas... foi então que 
nos apercebemos do quão rá-
pido aquela semana passara 
e do quão incrível tinha sido 
voltar a encontrar pessoas e 
conhecer outras caras novas! 
Estes dias foram únicos e es-
peramos que haja futuros en-
contros tão bons como este!

Inês Pinto e
Miguel Mesmoudi
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